
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 إهالك الوهابَني علي توهني قبور املسلمني 
 (هـ2211)

 

 َتْصنِوُف 

 إِلمامَ َشوُخ اإلسالَم َوادسلِمْع ا

 أحْمَدرضَا خَان احلَنَفٌِّ الْقَادِرًِ
 (هـ2323-2451)

 
 
 
 
 

ِقْوق  َتْعِرْيب َوََتْ

ْيَعِة الَعالَّمة ادفتِيْ   الشوُخ اإِلمام تاُج الَػِ

 ًّرِزهًَ األَرِادِقَا الْر رضَد أختَحمَّمُ
َيار اهِلنِدّية  ُمفتِي الدِّ

 
 
 
 

 
 ج أحاديثه وضّبط ىصوصهخرَّ َ

 

 لدٍه  القادرى األزهرىحممد إمام ا
 مه أبناء األزهر الشرٍف
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 اإلظدادكؾؿة 

احلمد هلل رب العادع والعاقبة للمتقع ، وٓ طدوان إَّٓ طذ الظادع ، وأشهد أن ٓ إله إَّٓ اهلل 

وحده ٓ رشيك له ، إله إولع وأخرين ، وأشهد أن حممداً طبده ورسوله الصادق إمع صذ 

 .  طذ هله وأصبا ه والتا عع ، وسلَّم تسلو ًً كثراً اهلل

 :أما  عد

« وها وع طذ توهع قبور ادسلمعإهالك ال »فإن هذ الكتاب الذي ىضعه  ع أيدى القراء الكرام 

ب وحقَّق هذا ،  لشوخ اإلسالم وادسلمع اإلمام أمحد رضا خان احلنفي القادري ريض اهلل طنه، طرَّ

ىا ومرشدىا وموٓىا ادفتي إطظم  اهلند حممد تاج الػيعة الشوخ اإلمام سودفوس، الكتاب الن

 .، وأصال اهلل  قاءهإزهري أدام اهلل طمره احلنفي أخرت رضا خان القادري

 .قبوٓ واستبساىا لدي العل ًء خاصة والناس طامة يالذي ٓق 

 :لطبع، فقمنا   ً يظلصفِّه وختريج ىصوصه وإطداده لاهلل طزوجل  القد وفقن 

 . ختريج أيات القرهىوة ( 2) 
 .ٕحاديث وأثار اختريج ( 1)

  .طزوالنصوص إغ مصادرها( 2)

 . ضبط النصوص التي وردت يف الكتاب( 3)

 .طالم  إ التعريف( 4)

 .«ثبت  يس ًء أهم ادراجع وادصادر»( 5)

  

، ولكن حسبنا أىنا اجتهدىا و ذلنا ما يف ٓ ىدطي الك ًل لعملنا فالنقص واخلطي مالزم للبػو

 .وسعنا إلضهار هذا الكتاب  ادظهر الالئق  منْزلته وقومته العلموة
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واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إغ سواء السبول، وصذ اهلل وسلم و ارك طذ خر الذاكرين 

 .وإمام ادتقع وخاتم النبوع، سودىا حممٍد وطذ هله وصببه أمجعع

 

 الفقر إغ اهلل طز وجل

 حممد إمام الدين القادري

 هـ2322 إولر وع 21      
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 تعريف بادملف

كبذة ظن الشقخ اإلمام اهلامم وحقد الزمان، فريد األوان العالمة أمحد رضا خان 

 ظؾقه الرمحة والرضوان صاحب الؽتاب

 :اشؿه

ُة أ١مَمء  ( م١2967مٿمډم )اٜمقا٫مؼ ( هـ١2383مٿمډم )ش اٜمختڇمر»ڇمرخيل وا١مپمف اٮمتش ِمپمد»ٮمف ٥مدَّ

ه  ة ٚمبِّف وأٗمبڇم٥مف حلبځمبف اٮمٿمبلِّ شأيمد رضڇم»و١مَّمُه ٙمدُّ ك اٮمٳمځمُخ ڂمٺمسف ٮمٳمدَّ  ( ظبد ادصطػى)بـ ^، و١مپمَّ

 :يٻمقل ٓم ٢مٸمره اٮمذي اٲمتدَح ٖمف اٮمٿمبلَّ ٥مٽمځمف اٮمسالم خيڇم٣مڈُم ڂمٺمسف

 خوف نہ رکہ رضب ذرا توں تو ہےعبد مصطفى

ےــیرے لئے أمبن ہـــبن ہے تـــلئے أمیرے ـــت
( )

 

 

 .٫مٽمؽ إٲمڇمن ٮمَؽ إٲمڇمن ^رضڇم ٓ ختْػ ٢مځمئًڇم، ٫مڅمڂمَم أڂمڊم ٥مبُد اٜمٴمٶمٺمك : يٻمقل

إڂمف ذك، وٓ ٖمرهڇمَن ٮمف ٫مځمَم : ٖمٸمُض اٮمٿمڇمس يٸم٠مض ٥مٝم هذا ٫مال يراه ١مڇمئٹًمڇم، وٲمٿمڀمؿ ٲمـ يٻمقل

ڇمس ٖمڇمٮم٩مك ٥مٝم ٚمسڈم ز٥مپمڀمؿ، اد٥مڇمه، وهذا ديدُُنؿ ٓم ٭مؾِّ ٲمڇم يز٥مپمقن أڂمف ذك، ويرٲمقن اٮمٿم

وٮمځمس ٍمؿ ١مٽمٶمڇمن ٫مځمَم يز٥مپمقن، ٖمؾ جيحدون ٖمټمثٍٞم ٲمـ ڂمٴمقِص اٮمټمتڇمب واٮمسٿمډم ٖمحسڈم اٮمٷمٿمقن، 

ٲمقا ٥مٝم اٮمٿمڇمس ٲمڇم أٚمؾَّ  -٥مبَد اٜمٴمٶمٺمك-وٓم ڂمٺمس هذه اٜمسڃمٮمډم أ٥مٿمل اٮمتسپمځمډم  دأٖمقا ٥مٝم دأهبؿ، ٫محرَّ

 : ٍمؿ احلؼُّ اٜمب٧م ٚمځمڋم يٻمقل                 [ 43: اٮمٿمقر] 

  :أْن خيڇم٣مڈَم اٮمٿمڇمس ٫مځمٻمقل ^وأٲمَر ڂمبځمَُّف                    

     [ 64: اٮمزٲمر] اٮمسځمڇمق، ٫مٽمق ٭مڇمن  ٖمدٓٮمډمِ  ^، وٙم٦مٌّ أنَّ ضپمٞم اٜمتټمٽمِّؿ يرٙمع إ٨م اٮمر١مقِل

 !ٖمڇمٮم٩مك  ^هذا ذ٭ًمڇم، ٮمزَم أْن يټمقَن اهلل ٬مد أذك، وأٲمَر ڂمبځمَُّف 

وهبذا ٤مڀمَر أنَّ هڄمَٓء يرٲمقن اٜمسٽمپم٧م ٖمڇمٮم٩مك وهؿ ٥مٿمف ٖمرآء، ٖمؾ ويرٲمقن اهللَ ٙمؾَّ و٥مال وڂمبځمَُّف 

 . هبذه اٮمتُّڀَمپَمډِم اٮمٳمٿمځمٸمډم ٲمـ ٚمځمڋم ٓ يٳمٸمرون ^

                                                        

 (061اكتخاب حدائؼ بخشش، صـ )(  )
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شس ٥مٝم اٜمسٽمِؿ ٓم ٥مبِدِه وٓ ٫مر١مف صد٬مډمٌ ٮمځم»: أڂمَّف ٬مڇمل ^وصحَّ ٥مـ اٮمٿمبِّل 
( )

  

، وذٮمؽ ٖمحرضة شهؾ أڂمتؿ إٓ ٥مبځمد ١مځمدي»: أنَّ ١مځمِّدڂمڇم يمزَة ٬مڇمل وهق ٘مپمؾ شاٮمٴمحځمح»وٓم 

ٖمتجديد اإليَمن ٖمٸمد ٲمڇم أ٫مڇمق ^، وٌم يڃمٲمْرُه ^اٮمٿمبِّل 
( )

 

ډِم إضڇم٫مډم اٮمٸمبد إ٨م ٪مٞمه ١مبحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م، وٮمق ٭مڇمن ذ٭ًمڇم، ٕٲم  ٖمڇمٮمتقٖمډم،  ^ره ٫مدلَّ ذٮمؽ ٥مٝم صحَّ

 .وٮمٿمٻُِمؾ إٮمځمٿمڇم

ل ٖمٸمبد اٮمٿمبلِّ  َٖمْذل اٮمٴمٺمڇم »: ٫متقى ور١مڇمٮمډٌم ٲمستٻمٽمډم، وهك ^وٮمإلٲمڇمم أيمد رضڇم ٓم ٙمقاز اٮمتسپمِّ

ُص ٲمڇم ذ٭مره اإلٲمڇمُم أيمُد رضڇم ٲمع ٖمٸمض ٗمٰمفشٮمٸمبد اٜمٴمٶمٺمك  .، وهذا ٲمٽمخَّ

ُه اٮمٳمځمُخ ،( م2991هـ ١مٿمډم 23:8م ١مٿمډم )وأٖمقه اٮمٳمځمُخ ڂمٻمل ٥م٦م ٛمڇمن ريمف اهلل، اٜمتقٔمَّ  وٙمدُّ

 .رضڇم ٥م٦م ٛمڇمن، ٭مڇمڂمڇم ٲمـ ٭مبڇمر اٮمٸمٽمَمء واٮمٸمر٫مڇمء

 :كسبه ومولده

هق أيمد رضڇم ٖمـ ِمپمد ڂمٻمل ٥م٦م ٖمـ رضڇم ٥م٦م ٖمـ ِمپمد ٭مڇم٤مؿ ٥م٦م ٖمـ ِمپمد أ٥مٷمؿ ٖمـ ِمپمد 

 .١مٸمڇمدت يڇمرٛمڇمن ٖمـ ١مٸمځمد ٛمڇمن ريمڀمؿ اهلل

م   قڂمځمق ١مٿمډم ٲمـ ي 25اٜمقا٫مؼ / هـ١2383مٿمډم )وٮمَد اٮمٳمځمُخ أيمد رضڇم ٮمٸمڇمذ ٢مقال اٜمټمرَّ

 .ٓم ٖمري٦م ٲمديٿمډم ٲمـ ٲمدن اٍمٿمد( م2967

 :كشلته واصتغاله بلخذ العؾم

وا٢متٹمؾ اٮمٳمځمخ ٲمٿمذ اٮمٴمبڇم ٖمدرا١مډم اٮمٸمٽمقم اٮمٸمٻمٽمځمَّډم واٮمٿمٻمٽمځمَّډم، وا١متټمپمَؾ اٮمدرا١مډم هذه اٮمٸمٽمقم، 

 :وٗمؿَّ ذٮمؽ ٓم اٮمراٖمٸمډم ٥م٩مة ٲمـ ٥مپمره، يٻمقل ريمف اهلل

٥مڇمٲًمڇم و٥م٩مة أ٢مڀمر  ٥م٩َم  إٖمـ ٘مال٘مډمَ  كَ ذا وأڂمڇم إذْ ، (هـ١2397مٿمډم )٢مٸمبڇمن  وذٮمؽ ٜمٿمتٴمِػ »

                                                        

/ أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب الزكاة، باب لقس عذ ادسؾؿ يف فرشف صدقة، الرقؿ (  )

، وادسؾؿ يف صحقحف، كتاب الزكاة، باب ال زكاة عذ ادسؾؿ يف عبده وفرشف، ( 29/   ) 0961ص

 (342/   ) 65/ الرقؿ

أخرجف ادسؾؿ يف صحقحف، كتاب األرشبة، باب حتريؿ اخلؿر وبقان أهنا تؽقن مـ عصر العـب  ( 9)

 (.0235/  9) 0646/ ومـ التؿر والبرس والزبقب وغرها مما يسؽر، الرقؿ
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 .شإٚمټمڇمم اٮمٴمالة وٗمقٙمڀمڊم إ٨مَّ  ٥م٦مَّ  وٓم هذا اٮمتڇمريخ ٫مرضڊْم  ،وًمسډم أيڇمم

وٜمڇم ٫مرغ، ڂمڇمل إٙمڇمزَة اإل٫متڇمء ٥مـ أٖمځمف وأ١متڇمذه و٢مځمخف ريمڀمؿ اهلل، يٻمقل ٓم ٭متڇمب إ٨م ٗمٽمپمځمذه 

 :اٮمٳمځمخ ٤مٺمر اٮمديـ اٮمبڀمڇمري

 )ٲمـ ٥مپمري، ٮمٽمراٖمع ٥م٩م ٲمـ ٢مٸمبڇمن ةَ ٥م٩م ٓم اٮمثڇمٮمثډمَ  ٫متځمڇم ٚمځمٿمَم ٭مٿمڊم َل ٖمحپمد اهلل أ٫متځمڊم أوَّ »

ُة اإل٫متڇمء (م2:28/ هـ١2447مٿمډم )إ٨م اٮمٸمڇمذ ٲمـ ٢مٸمبڇمن  وٮمق أ٥مځمُش  ،(هـ2397 ، ٗمټمقن ٲمدَّ

شًمس٧م ١مٿمډًم وٓ أٚميص ٢مټمًرا هلل ٥مٝم هذه اٮمٿمٸمپمډم اٮمټمٟمى ٭مَم جيڈم
( )

. 

 :أشاتذته

٪مالم ٬مڇمدر اٮمٟميٽمقي، و٬مرأ ٥مٝم واٮمده  أ١مڇمٗمذٗمف ٮمځمسقا ٖمټمثٞم ٬مرأ ٖمٸمض اٮمټمتڈم آٖمتدائځمډم ٥مٝم ٲمرزا

اٮمٳمځمخ ڂمٻمل ٥م٦م ٛمڇمن أ٭مثر اٮمټمتڈم، وٲمـ أ١مڇمٗمذٗمف اٮمٳمځمخ ٥مبد اٮمٸم٦م اٮمراٲمٺمقري ٬مرأ ٥مٽمځمف ٭متڇمًٖمڇم ٓم اٍمځمئډم، 

واٮمٳمځمخ أٖمق احلس٧م أيمد اٮمٿمقري، واٮمٳمڇمه آل ر١مقل اٜمڇمرهروي، واٮمٳمځمخ أيمد ٖمـ زيٿمل دٚمالن اٜمټمل، 

 ٖمـ صڇمٮمح لمؾ اٮمٽمځمؾ، ريمڀمؿ اهلل ألمٸم٧مواٮمٳمځمخ ٥مبد اٮمريمـ اٜمټمل، واٮمٳمځمخ ٚمس٧م
( )

. 

 :شؾوكه وأخذه الطريؼة

ډِم ٲمـ  ٖمڇميع ٲمع أٖمځمف ٥مٝم يد ١مځمد آل ر١مقل إيمدي، وأٛمذ إٙمڇمزَة اٮمبځمٸمډم ٓم اٮمسٽمسٽمډِم اٮمٻمڇمدريِّ

 .٢مځمخف، وأٮمبسف ٢مځمُخُف اخلر٬مډم وا١متخٽمٺمف

 :خدماته الديـقة

َج ٖمڇمٮمتدريس واإل٫متڇمء واٮمتٴمٿمځم ػ واٮمق٥مظ واإلر٢مڇمد وإصالح إٲمډم ا٢متٹمؾ اٮمٳمځمخ ٖمٸمد ٲمڇم خترَّ

اٜمسٽمپمډم، و٭مڇمن أ٭مُٟم مهفِّ ِ ٓم اٮمتٴمٿمځمػ، ٫مٻمد أٮمََّػ أ٭مثَر ٲمـ أٮمػ ٭متڇمب ٓم ًمس٧م ٥مٽمًَم، ٖمٸمٵمڀمڇم ٲمٶمبقع، 

 .واٮمبڇم٬مل ّمٶمقط، وهذه اٮمټمتڈم ٖمڇمٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډم، وإرديډم واٮمٺمڇمر١مځمډم

 :رسظة قؾؿه

ڇم ٥مـ ٲمراٙمٸمډِم اٮمټمتڈم ٪مڇمٮمبڇًم ٚم٧م و٭مڇمن اٮمٳمځمخ ريمف اهلل رسيَع اٮمټمتڇمٖمډم، ٬مقيَّ اٮمذا٭مرة، ٪مٿمځّمً 

ِة  اٮمتٴمٿمځمػ واٮمتڃمٮمځمػ، ٫مٻمد ٭مڇمڂمڊم حترُضُه اٮمٸمٽمقُم ٲمرٗمَّبډًم ٓم ذهٿمف دائًَم ،واٮمٳمڇمهُد ٥مٝم رس٥مډم ٭متڇمٖمتف و٬مقَّ

                                                        

 (.حقاة أعذ حرضت اجلزء األول( )1)

 (.حقاة أعذ حرضت( )2)
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ډٍم ٮمف : و٬مٴمتفش اٮمٿمَّٞمة اٮمقضځمئډم ٓم ذح اجلقهرة اٜمٵمځمئډم»ٚمٺمٷمف ٭متڇمُٖمُف  ل ٚمجَّ ١مٿمډم )أڂمف اٮمتٻمك ٓم أوَّ

لمؾ اٮمٽمځمؾ، ٫متڃم٘مرَّ َ ٖمف اٮمٳمځمُخ ٚمس٧م ٙمًدا، و٣مٽمڈم ٲمٿمف أن ي٩مح ٖمڇمٮمٳمځمخ ٚمس٧م ٖمـ صڇمٮمح ( هـ23:6

اٮمٿمَّٞمة اٮمقضځمئډم ٓم »: ٖمڇمٮمٸمرٖمځمډم، ٫م٩مٚمف ٓم يقٲم٧م، و١مَمه ٖمڇم١ٓمؿ اٮمتڇمرخيلش اجلقهرة اٜمٵمځمئډم»٭متڇمٖمف 

، ٘مؿ زاَد ٥مٽمځمف ٖمٸمض اٮمتٸمٽمځمٻمڇمت واحلقار و١مَمه ٖمڇم١ٓمؿ (هـ١23:6مٿمډم )ش ذح اجلقهرة اٜمٵمځمئډم

ُة »: اٮمتڇمرخيل  (. هـ١2419مٿمډم )ش اٮمرضځمئډم ٥مٝم اٮمٿمِّٞمة اٮمقضځمئډماٮمٶمرَّ

٫مډم ١مڄمآً ٲمتٸمٽمِّٻًمڇم  ډَم اٜم٩مَّ م إٮمځمف ٥مٽمَمُء ٲمټمَّ وهك اٮمٸمپمٽمډم اٮمقر٬مځمَّډم اٜمٸمرو٫مډم )ش ٖمڇمٮمٿمقط»وأيٵًمڇم ٬مدَّ

، ٬مد ٥مجز ٭مبڇمُر اٮمٸمٽمَمء ٥مـ ٚمٽمف، ٫مڃمڂمجَح اٮمٳمځمخ ريمف اهلل ٲمسڃمٮمتڀمؿ ٖمجقاب (اٜمتداوٮمډم ٖم٧م اٮمٿمڇمس

ه ٖمڇم١ٓمؿ اٮمتڇمرخيل ٢مڇمٍف ٭مڇمف، و٭متبُف ارْمڇمًٓ  ٭مٺمؾ »: ٖمال ٲمراٙمٸمډِم اٮمټمتڈم، ٖمٽمسڇمن ٥مرنمٍّ ٲمب٧م، و١مَمَّ

 (هـ2435)ش اٮمٺمٻمځمف اٮمٺمڇمهؿ ٓم أٚمټمڇمم ٬مر٣مڇمس اٮمدراهؿ

هڇم ٖمڇم١ٓمؿ اٮمتڇمرخيل  ٭مڇمرس اٮمسٺمځمف »: ٘مؿ ٭متڈم ٥مٽمځمف َضپمځمپمډًم ٖمٸمد ٲمڇم رٙمَع إ٨م ٖمالده اٍمٿمد، و١مَمَّ

هڇم ٖمڇم١ٓمؿ اٮمتڇمرخيل، ٘مؿ ڂمٻمٽمڀمڇم (هـ:243)ش اٮمقاهؿ ٓم إٖمدال ٬مر٣مڇمس اٮمدراهؿ : إ٨م إرديډم و١مَمَّ

 (. هـ:244)ش اٮمذيؾ اٜمٿمقط ٖمر١مڇمٮمډم اٮمٿمقط»

ډِم ٥مٝم و٫مقر ٥مٽمپمف، وٖمرا٥متف ٓم اٮمٺمٻمف، وڂمبق٪مف ود٬مَّډم  واٮمر١مڇمٮمډم اٜمذ٭مقرة ٲمـ لمٽمډم اٮمٿمَمذج اٮمداٮمَّ

م ممَّڇم ٫مڀمپمف، وومځمُّزه ٥مـ أ٬مراڂمف، ٖمؾ و٥مـ ٭مثٞم ممـ ٲمچم ٖمڇمٮمتٿمٻمځمِح واٮمٹمقِص ٥مٝم اٜمټمٿمقن ٓم درر اٮمٸمٽمق

 .ٛمٺمَك ٥مٝم ٭مثٞم ٲمـ اٮمٿمڇمس، وذٮمؽ ٫َمٵْمؾ اهلل، يڄمٗمځمف ٲمـ يٳمڇمء واهلل ذو اٮمٺمٵمؾ اٮمٸمٷمځمؿ

ي اٮمٳمځمُخ اإلٲمڇمم أيمد رضڇمٛمڇمن ريمف اهلل إ٨م اٮمر٫مځمؼ ا٥ٕمٝم ٓم :وفاته ٲمٵمڊم ٲمـ صٺمر  36اڂمتٻمَؾ ٙمدِّ

ځمڈم اٜمڄمذن، ، ٭مڃمڂمَّف ريمف اهلل جيشٚمل ٥مٝم اٮمٺمالح»: هـ ٛمالل أذان اجلپمٸمډم ٥مٿمد ٬مقل اٜمڄمذن١2451مٿمډم 

 .ويٽمبِّل اٮمدا٥مل إ٨م اٮمٺمالح ٫مڃم٫مٽمح، و٫مڇمز ٖمڇمٮمٿمجڇمح ٖمبٽمدة، ٖمري٦م اٮم٩ميٺمډم

هـ ٲمـ ٬مقٮمف :244واإلٲمڇمُم ا١متخرَج ١مٿمډم و٫مڇمٗمف ٬مبؾ ارحتڇمٮمف ٖمخپمسډم أ٢مڀمر ٓم رٲمٵمڇمن ١مٿمډم 

  :١مبحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م                [ 26: اإلڂمسڇمن] 

 .اٮمٳمځمخ، وأ١مټَمٿمُف ٫مسځمَح ٙمٿمَّڇمٗمف ١مبحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨مرٚمؿ اهلل 

 طن حفود الشوخ

 حمؿد أخس رضا الؼادري األزهري

 هـ2536ٲمـ رٲمٵمڇمن /36
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 ادفتى إطظم  اهلندالشوخ اإلمام تاج الػيعة  كبذة ظن

 قادري إزهري حفظه اهلل تعاغلخان ا حممد أخرت رضا

( هـ0930)مـ صفر صػر لعام ( 2 )حلـػل الؼادري األزهري يقم اخلامس والعرشيـ 

 .بؿديـة برييل يف صامل اهلـد( م 061)ادقافؼ 

ولد الشقخ حػظف اهلل يف بقت عامر بالعؾؿ والعؾامء ادعروفني يف الؼارة اهلـدية مـذ أكثر مـ مائتل 

لرابع عام، حقث إكف ابـ حػقد الشقخ اإلمام اهلامم، وحقد الزمان، فريد األوان، ادجدد ألوائؾ الؼرن ا

عرش اهلجري، شقدي أمحد رضا خان احلـػل الزيؾقي، فـسبف إلقف يصؾ عـ ضريؼ والديف، ففق ابـ 

ابـ حجة اإلشالم الشقخ حمؿد ( ادؽـك جقالين مقان)الشقخ ادػرس األعظؿ باهلـد مقالكا إبراهقؿ رضا 

مـ والدتف هق ادػتل  فنن جده... حامد رضا ابـ الشقخ أمحد رضا احلـػل الزيؾقي، ومـ جفة والدتف

األعظؿ باهلـد الشقخ حمؿد مصطػك رضا خان الؼادري احلـػل الزكايت، ابـ الشقخ أمحد رضا خان 

 .احلـػل الزيؾقي

 :كشلته وتعؾؿه العؾوم وأشاتذته

أخذ الشقخ حػظف اهلل الدروس األولقة والعؾقم االبتدائقة العؼؾقة والديـقة عـ العؾامء األكابر 

يف وقتف، وعـ والده وجده مـ والدتف الشقخ حمؿد مصطػك رضا، وحصؾ عذ صفادة ادعروفني 

خريج العؾقم الديـقة مـ دار العؾقم مـظر اإلشالم بؿسؼط رأشف مديـة برييل، ثؿ أكؿؾ أدامف اهلل 

درس فقفا ( م0633)إىل ( م0639)تعؾقؿف يف جامعة األزهر الرشيػ بالؼاهرة يف الػسة ما بني 

تداولة احلديث الرشيػ، الؾغة العربقة، والػؾسػة اإلشالمقة وغره مـ العؾقم وختصص العؾقم اد

 . هبا يف التػسر وخترج مـ كؾقة أصقل الديـ بارعا يف التػاشر وعؾقمفا ومتضؾعا

 :حقاته العؿؾقة والعؾؿقة

ظر بعد عقدة الشقخ حػظف اهلل مـ الؼاهرة إىل اهلـد، اكخرط يف التدريس بدار العؾقم مـ

أشس بعد فسة دار اإلفتاء بعد أخذ اإلجازة مـ مرصده و معؾؿف ادػتل األعظؿ باهلـد ثؿ اإلشالم، 

، وترك التدريس بدار العؾقم مـظر (هـ 011)الشقخ حمؿد مصطػك رضا خان ادتقىف شـة 

 .اإلشالم

ؿد وقد اشتخؾػ ادػتل األعظؿ باهلـد الشقخ حمؿد مصطػك رضا خان قبؾ وفاتف، الشقخ حم

أخس رضا خؾقػًة يف حقاتف، وقد برع الشقخ يف اإلفتاء و حؾِّ ادسائؾ ادعؼدة ادتعؾؼة بالػؼف، وال 

 .تعؾؿ الشقخ حػظف اهلل الطريؼة عذ يد أشتاذه عـ جده الشقخ أمحد رضافؼد غرو يف ذلؽ 

33 
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بقن إن شامحة الشقخ كثر السػر لـرش الديـ والتقعقة الػؽرية والعؼدية، ولف تالمذة وحم

مـترشون لقس يف اهلـد فحسب بؾ يف شائر ادعؿقرة، ويعتز شامحتف ادريب هلؿ، وهؿ يـفؾقن مـ 

 .عؾؿف ومؽاكتف الروحاكقة، وقد ُأعطل الشقخ لؼب تاج الرشيعة مـ ِقبِؾ كبار العؾامء

اكف الشعر واددائح وإلؼائفا يف ادحافؾ وادـاشبات، وقد تؿ كرش ديق فولؾشقخ مقؾ كبر لؽتابت

، (م0653)عام ( شػقـة العػق)بؿعـك  «شػقـة بخشش»: ثؿ تبعف ديقان «كغامت أخس»: ادسؿك

، والديقان يشتؿؾ عذ مدائح الشقخ (م113 )وتؿ إصدار ضبعة جديدة ومـؼحة يف أوائؾ شـة 

 .بالؾغتني العربقة واألردية، كام تقجد مدائح وقصائد لؾشقخ مل تـرش بعد

شائؾ بالؾغتني األردية والعربقة، وجاري ترمجة بعضفا إىل الؾغتني ولؾشقخ عدة تصاكقػ و ر

 :العربقة واإلكجؾقزية، مـ هذه ادصـػات

 .اٮمذي ٖم٧م أيديٿمڇم هقٗمٸمريڈم،  «إهالك اٮمقهڇمٖمځم٧م ٥مٝم ٗمقه٧م ٬مبقر اٜمسٽمپم٧م» (2

 .«حتؼقؼ أن أبا إبراهقؿ تارح ال آزر» ( 

 .«احلؼ ادبني» (9

 .«الصحابة كجقم االهتداء» (1

 .«حاصقة عذ صحقح البخاري» (2

 .يف جزئني «الدفاع عـ كـز اإليامن» (3

 .مخس جمؾدات «أزهر الػتاوى » (4

 .كجؾقزيةبالؾغة اال «أزهر الػتاوى» (5

 .«رشالة شد ادشارع عذ مـ يؼقل إن الديـ يستغـل عـ الشارع» (6

 .«صقاكة الؼبقر» ( 01

 .«حؽؿ عؿؾقات التؾػزيقن والػقديق» ( 00

 .تعريب« حؽؿ التصقيريف  عطايا الؼدير» (  0

 .تعريب«صؿقل اإلشالم ألصقل الرشقل الؽرام»  (09

 .تعريب« األمـ والعذ لـاعتل ادصطػك بدافع البالء» ( 10

 . تعريب« ققارع الؼفار عذ ادجسؿة الػجار»  ( 02

 ،«الزيؾقية مرآة الـجدية بجقاب»( 03 

 شاٜمحبقب ٖمٸمٶمڇمء اهلل ٫مٻمف ٢مڀمٿمٳمڇمه وأن اٮمٻمٽمقب ٖمځمد»(28



31 

 

 

لرشالة مـ األردية لإلمام أمحد رضا خان رمحف اهلل  تعريبهق  «اهلاد الؽاف يف حؽؿ الضعاف» ( 05

، وكبذة مـ رشالة كادرة صـَّػفا اإلمام بالعربقة «مـر العني يف حؽؿ تؼبقؾ اإلهبامني»: تسّؿك

قت  حػظف اهلل حتؼقؼفا ومجعفا التل قام شقّدي الشقخ أخس « مدارج ضبؼات احلديث»:ُشؿِّ

 .والتعؾقؼ عؾقفا

إن دار اإلفتاء الؼائؿ بؿديـة برييل والذي يديره الشقخ بـػسف، ال يعتز دار إفتاء دـطؼتف اجلغرافقة 

فؼط، وإكام شاهؿ يف تؼديؿ الػتاوى إىل شائر العامل عذ ضريؼة أهؾ السـة واجلامعة، وقد بؾغ عدد فتاوى 

 .ة آالف فتقىالدار ما يزيد عذ مخس

بؾ إن لف . إن الشقخ العالمة أدام اهلل بركاتف لقس بارعا يف الؾغتني العربقة واألردية فحسب

صدر أمؾؽة عظقؿة يف الؾغة اإلكجؾقزية، وقد قام شامحتف باإلفتاء واإلمالء بالؾغة اإلكجؾقزية، و

 .فقفا اكتاب

لعالمة حمؿد أخس رضا، ويؾبسف حؾؾ كسلل اهلل العيل الؼدير أن يديؿ الصحة والعافقة لشقخـا ا

تباع السـة الـبقية الرشيػة، وأن يطقؾ اهلل يف عؿره، أن يبؼقف ذخرا لإلشالم وادسؾؿني، أالتؼقى و

 .الؾفؿ آمني. ن يـػعـا بعؾقمف وأكقاره يف الداريـأحيػظف مـفؿ، وأكف مـصقًرا عذ أعدائف و

آبائف الطقبني، وزوجاتف أمفات ادممـني، وصذ اهلل عذ شقدكا ومقالكا حمؿد، وعذ آلف و

 .وأصحابف الؽرام والتابعني هلؿ إىل يقم الديـ

 المكيخالد  محمد
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 «إهالك الوهابقغ»فتوى الشقخ ظؿر الدين اهلزاروي ادـدرجة يف رشالة

 

ځمڀمڇم ٖمٿمڇمء هؾ جيقز ٫م "ٲمٻمٟمة ٬مديپمډم ٕهؾ اٮمسٿمډم"ٲمڇم يٻمقل ٥مٽمَمء اٮمديـ واٜمٺمتقن ٖمڇمٮم٩مع اٜمت٧م ٓم 

 ٮمٽمسټمٿمك ٖمٸمد ٚمٺمر اٮمٻمبقر ٥مٝم و٫مؼ اٜمذهڈم احلٿمٺمل، وهؾ ٓم هذا اٮمٴمٿمځمع إهڇمڂمډم ٮمٽمٻمبقر أم ٓ؟

 اجلواب

 .وٲمٿمف اٍمدايډم إ٨م احلؼ واٮمٴمقاب

ٮمځمٸمٽمؿ أن اٮمقهڇمٖمځمډم اٮمٿمجديډم ٖمٽمٹمقا ٲمـ ٲمٸمڇمداة إڂمبځمڇمء وإوٮمځمڇمء ٥مٽمځمڀمؿ اٮمٴمالة واٮمسالم، و٥مڇمٲمډم 

بتد٥مډم، وٲمـ أٙمؾ ذٮمؽ ٗمٴمڇمڂمځمػ أ٭مڇمٖمر ٲمال٥مځمٿمڀمؿ إٖمڇم٣مځمؾ أهؾ اٮمسٿمډم ٲمبٽمٹًمڇم، ٌم يبٽمٹمف أيډم ٫مر٬مډم ٲم

 ،(8)"إ١مَم٥مځمؾ اٮمدهٽمقي"، و(7)"اٮمٿمجدي" :ٲمٳمحقڂمډم ٖمڅمهڇمڂمډم اٜمحبقٖم٧م، ٲمـ ٢مڇمء ٫مٽمٞماٙمع ٗمٴمڇمڂمځمػ

و٪مٞمهؿ، وٲمـ لمٽمډم  (21)"ر٢مځمد اٮمټمٿمټمقهل"، و(:)"ٛمرم ٥م٦م"، و(9)"صديؼ ٚمسـ اٮمبق٫مڇمٕم"و

                                                        

٦م ٖمـ أيمد ٖمـ را٢مد ٖمـ يزيد ٖمـ ِمپمد ٖمـ يزيد ٖمـ ٲم٩مف صڇمٚمڈم ِمپمد ٖمـ ٥مبد اٮمقهڇمب ٖمـ ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥م: هق  (7)

وٮمد ١مٿمډم ، ڂمجد اٮمذي ٗمٿمسڈم إٮمځمف اٮمٶمڇمئٺمډم اٮمقهڇمٖمځمډم،وهذا هق اٜمٸمروف ٲمـ ڂمسبف،ويذ٭مر أڂمف ٲمـ ٲمرض ٘مؿ ٖمٿمل ومځمؿ

 [2:5/ 4]أٖمجد اٮمٸمٽمقم . هـ :231وٗمقٓم ١مٿمډم ، ، ٖمڇمٮمٸمځمٿمځمډمهـ2226

ډم ڇمئي، وٮمد ٓ٘مٿمتل ٥م٩مة ٲمـ رٖمځمع اٮمثڇمين ١مٿمډم ٘مالث وٗمسٸم٧م وٲمإ١مَم٥مځمؾ ٖمـ ٥مبد اٮمٹمٿمل ٖمـ وٕم اهلل اٮمدهٽمق  (8)

٫م٠ماق ٖم٧م ب آڇم١مبأأ٭مٟم ٲمـ و٪مٞمهڇم، وهق  شاٮمٰماط اٜمستٻمځمؿ»وشٗمٻمقيډم اإليَمن»ٲمٿمڀمڇم وأٮمػ، وٮمف ٲمڄمٮمٺمڇمت 

ڂمزهډم . )هـ2352ٗمٻمريبڇم ٓم ٚمدود ١مٿمډم  شٖمڇم٭مستڇمن»ٲمـ ٲمٿمڇم٣مؼ  شٖمڇمٓ ٭مقت»اٍمٿمد، ٫مٻُمتؾ ٓم   ٓمٲمسٽمپم٧م

 (.25:/8اخلقا٣مر،

صديؼ ٚمسـ ٖمـ أوٓد ٥مٝم احلسٿمك اٮمبخڇمرى اٮمٻمٿمقٙمك، وٮمد يقم ٕٚمد ٥م٩مة ٖمٻم٧م ٲمـ لمڇمدى إو٨م : هق  (9)

وٮمف ٲمٴمٿمٺمڇمت ٭مثٞمة،  و٭مڇمن ٭مثٞم اٮمٿمٻمؾ ٥مـ اٮمٻمڇمىض اٮمٳمق٭مڇمڂمك واٖمـ اٮمٻمځمؿ  "ٖمڇمڂمس ٖمريٝم"هـ ٖمبٽمدة ١2359مٿمډم 

: أڂمٷمر. ف ٙمدا، ٓ ١مځمَم أٖمك ٚمٿمځمٺمډمو٢مځمخف اٖمـ ٗمځمپمځمډم احلراڂمك وأٲمثڇمٍمؿ، و٭مڇمن ٮمف ١مقء ٤مـ ٖمڃمئپمډم اٮمٺمٻمف واٮمتٴمق

 [2358-9/2357] ،ڂمزهډم اخلقا٣مر وهبجډم اٜمسڇمٲمع واٮمٿمقا٤مر

 ٲمـ ٬مريډم اٮمالم وٗمٳمديد، اٜمقٚمدة ٖمٺمتح ٖمبٽمڀمقر وڂمٳمڃم وٮمد اٜمٳمڀمقريـ، اٮمٸمٽمَمء أٚمد اٮمبٽمڀمقري ٥م٦م ٛمرم:هق  (:)

 ٮمٽمٳمځمخ اإليَمن ٗمٻمقيډم از٣مر ٥مٝم واٮمسٿمډم اٮمتقٚمځمد ڂمٰم ٓم ٲمٳمڀمقرة، ر١مڇمٮمډم اٜمسٽمپم٧م ڂمٴمځمحډم وٮمف،٭مڇمڂمبقر أ٥مَمل

ٗمقٓم ٓم آ١مځمقن ود٫مـ هبڇم ١مٿمډم إٚمدى  .اٮمٴمالة ٓم اإلٲمڇمم ٛمٽمػ اٮمٺمڇمحتډم ٬مراءة ٓم ر١مڇمٮمډم وٮمف اٮمٳمڀمځمد، إ١مَم٥مځمؾ
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وإوٮمځمڇمء، واٮمٳمڀمداء ٥مٽمځمڀمؿ اٮمٴمالة واٮمسالم،  اإلهڇمڂمڇمت أڂمف أصبح ٢مٸمڇمر هذه هدم ٬مبقر إڂمبځمڇمء،

 .وإ٥مداٲمڀمڇم ٚمسڈم ٲمڇم أٲمټمـ

ٲمٿمڀمڇم : ش٫مٴمؾ اخلٶمڇمب ٓم رد ضالٓت اٖمـ ٥مبد اٮمقهڇمب»٬مڇمل اٮمٸمالٲمډم أيمد ٖمـ ٥م٦م اٮمبٰمي ٓم 

هتديؿ ٬مبقر » :و٬مڇمل أيٵًمڇم ٓم ٲمٻمڇمم آٛمر. شٍمدٲمتڀمڇم ^ٮمق أ٬مدر ٥مٝم ٚمجرة اٮمر١مقل »أڂمف صح أڂمف يٻمقل 

 .اڂمتڀمك، ّمتًٰماش يـ ٕٙمؾ اٮمبٿمڇمء ٥مٝم ٬مبقرهؿ ضالٮمډم أي ضالٮمډم٢مڀمداء اٮمٴمحڇمٖمډم اٜمذ٭مقر

٬مڇمل ٖمٸمٵمڀمؿ وٮمق ٭مڇمن اٜمبٿمل ٥مٽمځمف ٲمٳمڀمقًرا ٖمڇمٮمٸمٽمؿ : و٬مڇمل اٮمٸمالٲمډم اٜمذ٭مقر ٓم اٜمٻمڇمم اٮمثڇمٮمڋم

واٮمٴمالح أو ٭مڇمن صحڇمٖمځمًڇم، و٭مڇمن اٜمبٿمل ٥مٽمځمف ٬مبډم، و٭مڇمن اٮمبٿمڇمء ٥مٝم ٬مدر ٬مٟمه ٫مٻمط، ٫مځمٿمبٹمل أن ٓ ىمدم 

 .حلرٲمډم ڂمبٳمف وإن اڂمدرس

إذا ٥مٽمپمڊم هذا ٫مڀمذا اٮمبٿمڇمء ٥مٝم ٬مبقر هڄمٓء اٮمٳمڀمداء ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم ريض اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمڀمؿ، ٓ 

خيٽمق إٲمڇم أن يټمقن واٙمبًڇم أو ٙمڇمئًزا ٖمٹمٞم ٭مراهډم و٥مٝم ٭مؾ، ٫مال يٻمدم ٥مٝم اٍمدم إٓ رٙمؾ ٲمبتدع ضڇمل، 

سٽمؿ ١ٓمتٽمزاٲمف اڂمتڀمڇمك ٚمرٲمډم أصحڇمب ر١مقل اهلل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ، اٮمقاٙمڈم ٥مٝم ٭مؾ ٲم

ِمبتڀمؿ وٲمـ ِمبتڀمؿ، وٙمقب ٗمق٬مٞمهؿ وأي ٗمق٬مٞم ٍمؿ ٥مٿمد ٲمـ هدم ٬مبقرهؿ، ٚمتك ٖمدت أٖمداُنؿ 

 .اڂمتڀمك ّمتًٰما. ٓم ١مڄمال أر١مٽمف إٕم "٥مٽمَمء ڂمجد"وأ٭مٺمڇمُنؿ ٭مَم ذ٭مر ٖمٸمض 

وهڄمٓء اٜمال٥مٿمډم، اٮمذيـ أصبح ٢مٸمڇمرهؿ هدم ٬مبقر إڂمبځمڇمء، وإوٮمځمڇمء ٥مٽمځمڀمؿ اٮمٴمالة واٮمسالم، 

ڄمٓء ا٢ٕمٻمځمڇمء يز٥مپمقن أن اٜمذ٭مقريـ ٖمٸمد ٲمقهتؿ ٤مڇمهًرا يٺمٻمدون احلس ٖمحځمڋم ٖمٸمثڀمؿ ٥مٝم ذٮمؽ أن ه

 .-واٮمٸمځمڇمذ ٖمڇمهلل ٗمٸمڇم٨م  –ٓ يٳمٸمرون، ويستحځمٽمقن ٥مٿمدهؿ ٗمراًٖمڇم ٖمٸمد اٜمقت 

ٲمتبجًحڇم ٓم ٢مڃمڂمف صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ش ٗمٻمقيډم اإليَمن»ٲمـ  ٬71مڇمل اٜمال إ١مَم٥مځمؾ اٮمدهٽمقي ٓم صٺمحډم 

 .(22)شأڂمڇم أيٵًمڇم يقم أضؾ ٓم اٮم٠ماب ٖمٸمد اٜمقت»: ٮمٺمٷمف٥مٽمځمف و١مٽمؿ اٮمر٫مځمع وٚمڇم٭مځمڇًم ٥مٿمف ٲمڇم 

وإذا ٭مڇمن هذا ز٥مپمڀمؿ ٓم ١مځمد اٜمر١مٽم٧م ٥مٽمځمف اٮمٴمالة واٮمتسٽمځمؿ، و٭مڇمڂمڊم ِمڇموٮمتڀمؿ ٍمدم ٲمٳمڀمده 

                                                                                                                                                               

 [74:/ 8] ،ڂمزهډم اخلقا٣مر وهبجډم اٜمسڇمٲمع واٮمٿمقا٤مر:أڂمٷمر. و١مبٸم٧م و٬مځمؾ ١مڊم و١مبٸم٧م وٲمڇمئت٧م وأٮمػ

ـ ٖمـ ٪مالم ٥م٦م، وٮمد ٮمسڊّم ٛمٽمقن ٲمـ ذي اٮمٻمٸمدة ر٢مځمد أيمد ٖمـ هدايډم أيمد ٖمـ ٖمٞم ٖمخش ٖمـ ٪مالم ٚمس (21)

ډم ڇمئت٧م وأٮمػ، وٲمڇمت ٮمثَمن ٛمٽمقن ٲمـ لمڇمدي أٛمر ١مٿمډم ٘مالث و٥م٩ميـ و٘مالث ٲمڇمئ١مٿمډم أرٖمع وأرٖمٸم٧م وٲم

   (.:9/233ڂمزهډم اخلقا٣مر، . )وأٮمػ

 (.53ص )اٮمتك ٖم٧م أيديٿمڇم  "ٗمٻمقيډم اإليَمن "هذا و٫مؼ ڂمسخډم اإلٲمڇمم، أٲمڇم ٔم ڂمسخډم   (22)



33 

 

 

اٮمٶمڇمهر صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ، و٬مبقر اٮمٳمڀمداء، واٮمٴمحڇمٖمډم اٮمټمرام، ٫مَم ١مڄماٮمؽ ٥مـ ٖمٻمځمډم أٲمقات 

٢مٸمڇمر اٮمٿمجديډم اٮمقهڇمٖمځمډم هدم ٬مبقر اٜمڄمٲمٿم٧م ٖمؾ وإڂمبځمڇمء ٥مڇمٲمډم اٜمڄمٲمٿم٧م واٮمٴمڇمحل٧م، وإذا ٭مڇمن 

وإوٮمځمڇمء ألمٸم٧م ٥مٽمځمڀمؿ اٮمٴمالة واٮمتسٽمځمؿ، ٫مال جيقز ٕٚمد ٓم هذه احلڇمٮمډم اٜمسئقل ٥مٿمڀمڇم أن يبٿمل 

ٲمټمڇمڂًمڇم ٮمسټمٿمڇمه وراٚمتف هٿمڇمك ٖمٸمد هدم ٬مبقر اٜمسٽمپم٧م، ٖمؾ وٖمٸمد ٚمٺمرهؿ، يٿمڀمپمؽ ويٳمتٹمؾ ٖمٽمذة 

وإهڇمڂمډم ٍمؿ وممٿمقع ٥مٝم ٭مؾ ٚمڇمل، ٕن إڂمبځمڇمء واٮمٳمڀمداء  اٮمدڂمځمڇم، وهق إيذاء ٕصحڇمب اٮمٻمبقر،

أٚمځمڇمء ٥مٿمد أهؾ اٮمسٿمډم ٲمع أٙمسڇمٲمڀمؿ اٮم٩ميٺمډم ٖمؾ ٚمرٲمڊم أٖمداُنؿ  –٥مٽمځمڀمؿ اٮمتحځمډم واٮمثٿمڇمء  –وإوٮمځمڇمء 

اٮمٿمٷمځمٺمډم ٥مٝم إرض وٲمٿمٸمڊم ٲمـ أن ٗمڃم٭مٽمڀمڇم، و٭مذٮمؽ أٖمدان اٮمٳمڀمداء وإوٮمځمڇمء وأ٭مٺمڇمُنؿ، ٗمٷمؾ ٓم 

 .اٮمٻمبقر ١مٽمځمپمډم وصحځمحډم ويرز٬مقن

 وأ٥مٝم، أ٭مپمؾ اٮمٳمڀمداء وٚمځمڇمة »: ش٢مٺمڇمء اٮمسٻمڇمم»ٓم  –٥مٽمځمف اٮمريمډم  – 23)٬مڇمل اٮمٸمالٲمډم اٮمسبټمل

 وأٗمؿ وأ٭مپمؾ ٫مڃم٥مٝم إڂمبځمڇمء ٚمځمڇمة وأٲمڇم رٗمبتڀمؿ، ٓم ٮمځمس ٜمـ حيٴمؾ ٓ واٮمرزق احلځمڇمة ٲمـ اٮمٿمقع ٫مڀمذا

 .(24)شاٮمدڂمځمڇم ٓم ٭مڇمن ٲمڇم ٥مٝم اٮمدوام ٥مٝم واجلسد ٮمٽمروح ُٕنڇم اجلپمځمع، ٲمـ

يٸمٿمل أن ش أرواٚمٿمڇم أٙمسڇمدڂمڇم»٬مڇمل إوٮمځمڇمء : شٗمذ٭مرة اٜمقٗمك»ٓم  (25) ء اهلل اٮمبڇمين ٖمتل٬مڇمل اٮمٻمڇميض ٘مٿمڇم

إڂمف ٌم : أرواٚمڀمؿ ٗمٸمپمؾ ٥مپمؾ إٙمسڇمم رٖمَم ٗمتٽمقن أٙمسڇمدهؿ ٲمـ ٪مڇميډم اٮمٽمٶمڇم٫مډم ٖمٽمقن إرواح يٻمڇمل

يټمـ ٮمر١مقل اهلل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٤مؾ وأرواٚمڀمؿ ٗمذهڈم إ٨م ٚمځمڋم ٢مڇمءت ٲمـ إرض 

روى .(  )ٿمڇمن وٖمسبڈم هذه احلځمڇمة، ٓ ٗمڃم٭مؾ إرض أٙمسڇمدهؿ ٖمؾ ٗمسٽمؿ أ٭مٺمڇمُنؿ أيٵًمڇمواٮمسَمء واجل

                                                        

 أٖمق ٥م٦م ٖمـ اٮمټمڇمٓم ٥مبد ٖمـ ٥م٦م اإلٲمڇمم اٮمٻمٵمڇمة ٬مڇميض اٜمحدث اٮمٺمٻمځمف اٮمسبټمل اٮمديـ ٗمٻمل إل١مالما ٢مځمخ :هق  (23)

 ( ه 867 -  ه 794) اٮمٳمڇم٫مٸمل اٜمٰمي اخلزرٙمل إڂمٴمڇمري احلسـ

 (467ص )٢مٺمڇمء اٮمسٻمڇمم ٔم زيڇمرة ٛمٞم إڂمڇمم صٝم اهلل ٥مٽمځمف و١مٽمؿ،   (24)

، اٮمٸمٽمؿ، ٭مڇمن ٲمـ ذريډم اٮمٳمځمخ ٙمالل اٮمديـ اٮمٸمثَمين ء اٮمرا١مخ٧م ٓم٘مٿمڇمء اهلل اٮمٸمثَمين اٮمبڇمين ٖمتل أٚمد اٮمٸمٽمَم: هق  (25)

ڂمزهډم : أڂمٷمر .ٖمڊم ٖمڇمين ٖمبٽمدة وأٮمػ وٲمڇمئت٧م و٥م٩ميـ ًمس ١مٿمډم رٙمڈم ٪مرة ٓم ٲمڇمت، ٖمڊم ٖمڇمين ٖمبٽمدة وڂمٳمڃم وٮمد

 [53:/ 8]اخلقا٣مر وهبجډم اٜمسڇمٲمع واٮمٿمقا٤مر 

قر اٮمٳمڀمداء واٮمٴمحڇمٖمډم اٮمټمرام ٥مٽمځمڀمؿ اٮمريمډم أڂمف ٜمڇم هدم ٬مب: ٲمر ٓم ٬مقل اٮمٸمالٲمډم أيمد ٖمـ ٥م٦م اٮمبٰمي: ٗمٿمبځمف (26)

واٮمرضقان ٖمدت أ٭مٺمڇمُنؿ وأٖمداُنؿ وٲمـ هذا يٷمڀمر أُنڇم ٭مڇمڂمڊم ١مڇمٜمډم و٬مد ٲمر ٥مٝم د٫مـ اٮمٴمحڇمٖمډم ڂمحق أٮمػ 

ٲمـ اٮمقهڇمٖمځمډم اٜمسقدة اٮمقٙمقه ٚمځمڋم يٸمتٻمدون ٓم ذاٗمف  "ٲمٻمٽمديف"و "ٮمٽمپمال إ١مَم٥مځمؾ"٫متػ أٮمػ ٲمرة . وٲمڇمئتل ٥مڇمم

أ٥مڇمذ اهلل ١مبحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م  -ٽمؿ ٲمثؾ هذه اٮمٸمٻمځمدة اٮمٿمجسډم اٮمتل ٓ ٗمٽمځمؼ ٖمپمسٽمؿ اٜمٻمدس صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١م



34 

 

 

أرواح اٜمڄمٲمٿم٧م ٗمرسح ٚمځمڋم ٢مڇمءت واٜمراد ٲمـ اٜمڄمٲمٿم٧م اٮمټمڇمٲمٽمقن، يٸمٶمل »: اٖمـ أنم اٮمدڂمځمڇم ٥مـ ٲمڇمٮمؽ

 .اهلل ١مبحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م أٙمسڇمدهؿ ٬مقة إرواح، ٚمځمڋم يٴمٽمقن ٓم ٬مبقرهؿ، ويذ٭مرون، ويتٽمقن اٮمٻمرآن

 .كاڂمتڀم (27)

أوٮمځمڇمء اهلل ٗمٸمڇم٨م ڂمٻمٽمقا ٲمـ دار اٮمٺمٿمڇمء »: شذح اٜمٳمټمڇمة»و٬مڇمل ٮمٳمځمخ اٍمٿمد اٜمحدث اٮمدهٽمقي ٓم 

 .(28)شإ٨م دار اٮمبٻمڇمء، وهؿ أٚمځمڇمء ٥مٿمد رهبؿ يرز٬مقن، ٫مرٚم٧م واٮمٿمڇمس ٓ يٳمٸمرون

أوٮمځمڇمء اهلل ٓ : ٓ ٫مرق ٍمؿ ٓم احلڇمٮم٧م وٮمذا ٬مځمؾ»: شذح اٜمٳمټمڇمة»و٬مڇمل اٮمٸمالٲمډم اٮمٸم٦م اٮمٻمڇمري ٓم 

 .اٮمخ. (29)شقٗمقن وٮمټمـ يٿمتٻمٽمقن ٲمـ دار إ٨م داريپم

روايڇمت ٲمٸمتپمدة ٓم ش ذح اٮمٴمدور»ٓم  –٥مٽمځمف اٮمريمډم  –وأورد اٮمٸمالٲمډم ٙمالل اٮمديـ اٮمسځمق٣مل 

 – (:2)روى اإلٲمڇمم اٮمٸمڇمرف ٖمڇمهلل ا١ٕمتڇمذ أٖمق اٮمٻمڇم١مؿ اٮمٻمٳمٞمي»:ٚمځمڇمة إوٮمځمڇمء ٖمٸمد اٜمَمت ٗمٿمٻمؾ هڀمٿمڇم

٬مدس اهلل رسه اٜمپمتڇمز  –ٳمڀمقر ١مځمدڂمڇم أنم ١مٸمځمد اخلراز ٖمسٿمده ٥مـ اٮمقٕم اٜم "ر١مڇمٮمتف"ٓم  –٬مدس رسه 

٭مٿمڊم ٖمپمټمډم اٜمٸمٷمپمډم ٫مرأيڊم ٖمبڇمب ٖمٿمل ٢مځمبډم ٢مڇمًٖمڇم ٲمځمتڇًم ٫مٽمَم ڂمٷمرت إٮمځمف ٗمبسؿ ٓم وٙمڀمل : أڂمف ٬مڇمل –

 .(31)شأٲمڇم ٥مٽمپمڊم أن إٚمبڇمء أٚمځمڇمء وإن ٲمڇمٗمقا، وإڂمَم يٿمٻمٽمقن ٲمـ دار إ٨م دار! يڇم أٖمڇم ١مٸمځمد: و٬مڇمل ٕم

أڂمزٮمڊم ٫مٻمًٞما ٓم ٬مٟم ٫مٽمَم ٚمٽمٽمڊم »:ذٖمڇمري ٬مدس رسه أڂمف ٬مڇملوروي ٥مـ ١مځمدي أنم ٥م٦م اٮمرو

٥مٻمدة ٭مٺمٿمف، وضٸمڊم رأ١مف ٥مٝم اٮم٠ماب، ٮمٸمؾ اهلل يرٚمؿ ٪مرٖمتف، ٫مٺمتح اٮمٺمٻمٞم ٥مځمٿمځمف، و٬مڇمل ٕم يڇم أٖمڇم 

ٖمٝم أڂمڇم ٚمل و٭مؾ : أٚمځمڇمة ٖمٸمد اٜمقت؟ ٬مڇمل! أٗمذٮمٽمٿمل ٖم٧م يدي ٲمـ يدٮمٽمٿمل، ٬مٽمڊم ٮمف يڇم ١مځمدي! ٥م٦م

                                                                                                                                                               

 [إزهري] –أهؾ اٮمسٿمډم واجلَم٥مډم ٲمـ وٛمڇمٲمډم صحبتڀمؿ 

 (.86ص ( )ٖمڇمٮمٽمٹمډم إرديډم)ٗمذ٭مرة اٜمقٗمك   (27)

 (4/54)أ٢مٸمډم اٮمٽمپمٸمڇمت، ٭متڇمب اجلڀمڇمد، ٖمڇمب ٚمټمؿ اإلرساء،   (28)

 (.4/352)٭متڇمب اٮمٴمالة، ٖمڇمب اجلپمٸمډم، ٲمر٬مڇمة اٜمٺمڇمٗمځمح ذح ٲمٳمټمڇمة اٜمٴمڇمٖمځمح،  (29)

٥مبد اٮمټمريؿ ٖمـ هقازن ٖمـ ٥مبداٜمٽمؽ ٖمـ ٣مٽمحډم ٖمـ ِمپمد ا١ٓمتقائل آٲمڇمم أٖمق اٮمٻمڇم١مؿ اٮمٻمٳمٞمى :هق (:2)

. ارٖمٸمقن ٓم احلديڋم.ٲمـ ٗمٴمڇمڂمځمٺمف ،وٗمقٔم ٖمٿمځمسڇمٖمقرهـ  487اٮمٿمځمسڇمٖمقري اٮمٳمڇم٫مٸمل اٜمحدث اٮمٴمقٔم وٮمد ١مٿمډم 

اٮمتځمسٞم ٓم ٥مٽمؿ . اٮمتخبٞم ٓم ٥مٽمؿ اٮمتذ٭مٞم ٓم ٲمٸمڇمين ا١مؿ اهلل ٗمٸمڇم٨م. قفٖمٽمٹمډم اٜمٻمڇمصد ٓم اٮمتٴم. ا١متٺمڇمضډم اٜمرادات

 [285/ 3]هديډم اٮمٸمڇمر٫م٧م ٓم أ١مَمء اٜمڄمٮمٺم٧م وآ٘مڇمر اٜمٴمٿمٺم٧م  .اٮمر١مڇمٮمډم اٮمٻمٳمٞميډم ٓم اٮمتٴمقف. اٮمتٺمسٞم

 [316ص ]ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك واٮمٻمبقر،   (31)
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 .(32)شِمڈم هلل ٚمل ٕڂمٰمڂمؽ ٖمجڇمهل ٪مًدا

صحبٿمل ٢مڇمب ٚمسـ اإلرادة، ٫مَمت، »: أڂمف ٬مڇمل –٬مدس رسه  –وروي ٥مـ إٖمراهځمؿ ٖمـ ٢مځمبڇمن 

٫مڇم٢متٹمؾ ٬مٽمبل ٖمف، وٗمقٮمځمڊم ٪مسٽمف، ٫مبدأت ٖمٳمَمٮمف ٲمـ اٮمدهٳمډم، ٫مڃمٛمذهڇم ٲمٿمل، ٘مؿ ڂمڇموٮمٿمل يپمځمٿمف، 

 .(33)شصد٬مڊم يڇم ٖمٿمل وأڂمڇم ٪مٽمٶمڊم: ٫مٻمٽمڊم

٪مسٽمڊم ٲمريًدا، » :أڂمف ٬مڇمل –٬مدس رسه  –وروى ڂمٺمسف ٥مـ أنم يٸمٻمقب اٮمسقد اٮمٿمڀمرٙمقري 

ٛمؾ يدي، ٫مڅمين أدري أڂمؽ ٮمسڊم ٖمپمځمڊم، وإڂمَم ! يڇم ٖمٿمل: ٫مٻمٽمڊم. ٫مڇمٲمسؽ إهبڇمٲمل وهق ٥مٝم اٜمٹمتسؾ

 .(34)شهل ڂمٻمٽمډم، ٫مخٝم ٥مـ يدي

ٙمڇمءين ٲمريد ٖمپمټمډم، ٫مٻمڇمل يڇم أ١متڇمذ ٪مًدا أٲمقت :وروى اٮمٻمٳمٞمي ڂمٺمسف ٥مـ اٜمذ٭مقر آڂمٺًمڇم أڂمف ٬مڇمل

ٖمڇمٮمٿمٴمػ أٛمر، ٫مٽمَم ٭مڇمن اٮمٹمد وٙمڇمء  و٬مڊم اٮمٷمڀمر، ٫مخذ هذا اٮمديٿمڇمر، ٫مڇمٚمٺمر ٕم ٖمٿمٴمٺمف، و٭مٺمٿمل

أٚمځمڇمة ٖمٸمد : و٬مڊم اٮمٷمڀمر ٙمڇمء و٣مڇمف، ٘مؿ ٗمبڇم٥مد وٲمڇمت، ٫مٽمَم وضٸمتف ٓم اٮمٽمحد ٫متح ٥مځمٿمځمف، ٫مٻمٽمڊم

 .(35)أڂمڇم ِمڈم، و٭مؾ ِمڈم هلل ٚمل: اٜمقت؟ ٫مٻمڇمل

وٖمٸمض ٥مڇمٲمډم اٜمڄمٲمٿم٧م وٖمٻمځمډم إٲمقات وإن ٌم ٗمسٽمؿ أٖمداُنؿ ٫مپمع ذٮمؽ يتڃمذون ٖمڇمجلٽمقس ٥مٝم 

 .ٺمؼ اٮمٿمٸمڇمل، ٘مبڊم هذا ٖمڇمٕٚمڇمديڋم اٮمٴمحځمحډم ٘مبقًٗمڇم ٖمال ريڈم٬مبقرهؿ وٖمتق١مدهڇم وٖمخ

يڇم : رآين ٙمڇمٮمًسڇم ٥مٝم ٬مٟم ٫مٻمڇمل ^روى احلڇم٭مؿ، واٮمٶمٟماين ٥مـ ٥مَمرة ٖمـ ٚمزم ريض اهلل ٥مٿمف أڂمف 

 .(36)اڂمزل ٲمـ اٮمٻمٟم، ٓ ٗمڄمذ صڇمٚمڈم اٮمٻمٟم، وٓ يڄمذيؽ! صڇمٚمڈم اٮمٻمٟم

                                                        

٫مٽمَم ٫متح رأس ٭مٺمٿمف ووضٸمف ٥مٝم اٮم٠ماب  ،أڂمف أحلد ٫مٻمٞما »ٖمٽمٺمظ  "ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك واٮمٻمبقر "(32)

أٚمځمڇمة  :ٓ ٗمذٮمٽمٿمل ٖم٧م يدي ٲمـ يدٮمٽمٿمل ٫مٻمٽمڊم يڇم ١مځمدي !٫مٺمتح ٕم ٥مځمٿمځمف و٬مڇمل ٕم يڇم أٖمڇم ٥م٦م :ٮمٞمٚمؿ اهلل ٪مرٖمتف ٬مڇمل

 [316ص .]شٕڂمٰمڂمؽ ٖمجڇمهل ٪مدا ،و٭مؾ ِمڈم هلل ٚمل ،٫مٻمڇمل ٕم ٖمؾ أڂمڇم ٚمل ؟ٖمٸمد اٜمقت

 [317ص ]قٗمك واٮمٻمبقر ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜم (33)

 .اٜمرٙمع اٮمسڇمٖمؼ  (34)

 .اٜمرٙمع اٮمسڇمٖمؼ  (35)

أٛمرٙمف احلڇم٭مؿ ٔم اٜمستدرك، ٭متڇمب ٲمٸمر٫مډم اٮمٴمحڇمٖمډم ريض اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمڀمؿ،ذ٭مر ٥مَمرة ٖمـ ٚمزم إڂمٴمڇمري   (36)

ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك "ٔم: اإلٲمڇمم اٮمسځمق٣مل ه أيٵمڇمً ذ٭مر[ 792/ 4] 7613/ ريض اهلل ٥مٿمف، اٮمر٬مؿ

 [3:3ص ] "واٮمٻمبقر
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أڂمف ١مڃمٮمف رٙمؾ ٥مـ »: ٥مٿمفوروى ١مٸمځمد ٖمـ ٲمٿمٴمقر ٓم ١مٿمٿمف ٥مـ ٥مبد اهلل ٖمـ ٲمسٸمقد ريض اهلل 

 .(37)شوطء اٮمٻمٟم ٖمڇمٮمٻمدم ٫مٻمڇمل ٭مَم أ٭مره أذى اٜمڄمٲمـ ٓم ٚمځمڇمٗمف، ٫مڅمين أ٭مره أذاه ٖمٸمد ٲمقٗمف

رآين »: اٜمذ٭مقر أڂمف ٬مڇمل (  )"ٲمڇمرة ٖمـ ٚمزم"وروى اإلٲمڇمم أيمد ريض اهلل ٥مٿمف ٖمسٿمد ٚمسـ ٥مـ 

 .(  )شٓ ٗمڄمذ صڇمٚمڈم هذا اٮمٻمٟم، أو ٬مڇمل ٓ ٗمڄمذه: ٲمتق١مًدا ٬مًٟما ٫مٻمڇمل ^

 .ب هذا إذى أهؾ اٮمبٴمٞمة ٲمـ اٮمتڇمٖمٸم٧م اٮمٸمٷمڇمم وأٛمرون ٲمـ اٮمٸمٽمَمء اٮمټمرامو٬مد ٙمر

أ٬مبٽمڊم ٲمـ اٮمٳمڇمم إ٨م اٮمبٰمة، ٫مٿمزٮمڊم : وروى اٖمـ أنم اٮمدڂمځمڇم ٥مـ أنم ٬مالٖمډم اٮمبٰمي أڂمف ٬مڇمل

اخلٿمدق، ٫متٶمڀمرت وصٽمځمڊم ر٭مٸمت٧م ٖمڇمٮمٽمځمؾ، ٘مؿ وضٸمڊم رأد ٥مٝم ٬مٟم، ٫مٿمپمڊم، ٘مؿ اڂمتبڀمڊم ٫مڅمذا 

 .(:3)اٮمخ.....ٮمٻمد آذيتٿمل ٲمٿمذ اٮمٽمځمٽمډم ٖمٴمڇمٚمڈم اٮمٻمٟم يٳمتټمل، ويٻمقل

، واٖمـ أنم اٮمدڂمځمڇم أن أٖمڇم ٥مثَمن اٮمٿمڀمدي، ٥مـ اٖمـ ٲمځمٿمڇم شاٮمٿمبقة ٓئؾد»وروى اإلٲمڇمم اٮمبځمڀمٻمل ٓم 

ذهبڊم ٓم ٲمٻمٟمة، ور٬مدت ٫مځمڀمڇم، ٖمٸمد ٲمڇم صٽمځمڊم ر٭مٸمت٧م، واهلل إين ٭مٿمڊم ٲمٿمتبڀًمڇم ٚمٻًمڇم، : اٮمتڇمٖمٸمل أڂمف ٬مڇمل

 .(41)ٿمل٫مٻمد آذيت! ٬مؿ: إذ ١مپمٸمڊم رٙمالً ٲمـ اٮمٻمٟم يٻمقل

                                                        

 [3:3ص ]ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك واٮمٻمبقر،   (37)

، ٢مڀمد -أٖمق ِمپمد: ويٻمڇمل-٥مپمرو ٖمـ ٚمزم ٖمـ زيد ٖمـ ٮمقذان اخلزرٙمل إڂمٴمڇمري، أٖمق اٮمٵمحڇمك  :هق  (38)

وهق اٖمـ  -وهؿ ٖمٿمق احلڇمرث ٖمـ ٭مٸمڈم-اخلٿمدق وٲمڇم ٖمٸمدهڇم، ٖمٸمثف اٮمٿمبل صٝم اهلل ٥مٽمځمف و١مٽمؿ إ٨م أهؾ ڂمجران 

ڈم ٮمف ٭متڇمٖمڇم ٫مځمف تا١متٸمپمٽمف ٥مٽمځمڀمؿ، ٖمٸمد أن ٖمٸمڋم إٮمځمڀمؿ ٛمڇمٮمد ٖمـ اٮمقٮمځمد ٫مڃم١مٽمپمقا، و٭م١مبع ٥م٩مة ١مٿمډم، و

اٮمٺمرائض، واٮمسٿمـ واٮمديڇمت و٪مٞم ذٮمؽ، وهق أٛمق ٥مَمرة وٲمٸمپمر اٖمٿمل ٚمزم، ٗمقٓم ٖمڇمٜمديٿمډم ٖمٸمد اخلپمس٧م ٓم ٬مقل 

 "صڇمٖمډماإل"اڂمٷمر . إڂمف ٗمقٓم ٓم ٛمال٫مډم ٥مپمر ٖمـ اخلٶمڇمب، وهق وهؿ، واهلل أ٥مٽمؿ: ٥مڇمٲمډم أهؾ اٮمٸمٽمؿ، و٬مځمؾ

 .698-32/696 "هتذيڈم اٮمټمَمل"، و5/325 "أ١مد اٮمٹمڇمٖمډم"، و5/732

 ": رآين ر١مقل اهلل صٝم اهلل ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٲمتټمڃم ٥مٝم ٬مٟم، ٫مٻمڇمل: ٬مڇمل»: أٛمرٙمف أيمد ٖمـ ٚمٿمبؾ ٔم ٲمسٿمده، ٮمٺمٷمف  (39)

 [587/ :4]،ش -أو ٓ ٗمڄمذه  -ٓ ٗمڄمذ صڇمٚمڈم هذا اٮمٻمٟم 

 [3:8ص ]ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك واٮمٻمبقر  (:3)

 ،ودٛمٽمڊم اجلبڇمن ،ٮمبسڊم ٘مځمڇمٖمڇم ٕم ٛمٺمڇم٫مڇم :٥مـ اٖمـ ٲمځمٿمڇم أو ٲمځمٿمڇمس ٬مڇمل»:  أٛمرٙمف اٮمبڀمٻمك ٔم دٓئؾ اٮمٿمبقة، ٮمٺمٷمف  (41)

أين ٮمٿمبڀمڇمن إذ  !٫مقاهلل ،٘مؿ أضٶمجٸمڊم ٥مٝم اٮمٻمٟم ،٫مٴمٽمځمڊم ر٭مٸمت٧م ٛمٺمځمٺمت٧م ،٫مڃمصڇمٖمٿمل ٖمرد ٢مديد ٫مپمٽمڊم إ٨م ٬مٟم

اب ٲمـ رأى ٓم ٲمٿمڇمٲمف ٢مځمئڇم ٲمـ آ٘مڇمر ڂمبقة ِمپمد ٥مٝم أٖمق ،شإٮمخ....٬مؿ ٫مٻمد أذيتٿمل :١مپمٸمڊم ٬مڇمئال ٓم اٮمٻمٟم يٻمقل

ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك "اإلٲمڇمم اٮمسځمق٣مك ٔم أيٵمڇًم ، وذ٭مره [51/ 8]، ......٥مڀمده وٲمڇم ٤مڀمر ٓم ذٮمؽ
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ٕن أ٣مڃم ٥مٝم ١مٿمڇمن رِمل »: ٬مڇمل –ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م  –وأٛمرج اٖمـ ٲمٿمدة ٥مـ اٮمٻمڇم١مؿ ٖمـ ّمځمپمرة 

و٣مڃم رٙمؾ ٬مًٟما ٫مسپمع وهق يٻمٷمڇمن : ٘مؿ ٬مڇمل (42) .شٚمتك يٿمٺمذ ٲمـ ٬مدٲمل أٚمڈم إٕم ٲمـ أن أ٣مڃم ٥مٝم ٬مٟمه

  .(43)وٓ ٗمڄمذين! إٮمځمؽ ٥مٿمل يڇم رٙمؾ

 اٮمٳمځمخ اٮمٸمالٲمډم ِمپمد ٖمـ أيمد احلپمقي أٛمٟمين "ٲمرا٬مل اٮمٺمالح"و٬مڇمل اٮمٸمالٲمډم اٮم٩مڂمبالٕم ٓم 

 .(45)شأُنؿ يتڃمذون ٖمخٺمؼ اٮمٿمٸمڇمل»: ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م (44)احلٿمٺمل

إن اٮمبٿمڇمء ٥مٝم اٮمٻمٟم ٮمٽمسټمٿمك واجلٽمقس »: -٥مٽمځمڀمؿ اٮمريمډم  –وٲمـ ٘مؿ ٬مڇمل ٫مٻمڀمڇمءڂمڇم اٮمټمرام احلٿمٺمځمډم 

٭مراهډم ٬مريبڇًم  واٮمٿمقم ٥مٽمځمف و٬مٵمڇمء ٚمڇمٙمډم اإلڂمسڇمن ٥مٽمځمف أو ٬مريبًڇم ٲمٿمف، ٭مؾ هذه إٲمقر ٲمټمروهډم أ٢مد

 .شٲمـ احلرام

يټمره أن يبٿمك ٥مٝم اٮمٻمٟم، أو يٻمٸمد، أو يٿمڇمم ٥مٽمځمف، أو يٶمڃم ٥مٽمځمف، أو يٻميض ٚمڇمٙمډم »: "اٍمٿمديډم"ٓم 

 .(46)اٮمخش ....اإلڂمسڇمن ٲمـ ٖمقل، أو ٪مڇمئط

ٕن اٜمځمڊم يتڃمذى ٖمَم يتڃمذى »: ٖمٻمقٮمف "اٮمدر اٜمختڇمر"و٥مٽمؾ ذٮمؽ اٮمٸمالٲمډم اٮمٳمڇمٲمل ٓم ٚمڇم٢مځمتف ٥مٝم

 (  ) .شٖمف احلل

وى اٮمديٽمپمل ٥مـ أم اٜمڄمٲمٿم٧م ٥مڇمئٳمډم اٮمٴمديٻمډم ريض اهلل ٥مٿمڀمڇم ٗمٰمحيڇمت هبذه اٮمٵمڇمٖمٶمډم ٖمؾ ر 

 (48) .شاٜمځمڊم يڄمذيف ٓم ٬مٟمه، ٲمڇم يڄمذيف ٓم ٖمځمتف»: ٬مڇمل ^وهق أڂمف 

                                                                                                                                                               

 [ 322ص ] "واٮمٻمبقر

 [3:4ص ]ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك واٮمٻمبقر   (42)

ٕن أ٣مڃم ٥مٝم ١مٿمڇمن رِمل » وٮمٺمٷمف  "ٜمقٗمك واٮمٻمبقرذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل ا"ذ٭مره اإلٲمڇمم اٮمسځمق٣مك ٔم   (43)

ٚمتك يٿمٺمذ ٲمـ ٬مدٲمل أٚمڈم إٕم ٲمـ أ٣مڃم ٥مٝم ٬مٟم وإن رٙمال و٣مكء ٥مٝم ٬مٟم وإن ٬مٽمبف ٮمځمٻمٷمڇمن إذ ١مپمع صقٗمڇم ٲمـ 

 [3:4ص ]شاٮمٻمٟم إٮمځمؽ ٥مٿمل يڇم رٙمؾ ٓ ٗمڄمذيٿمل

 [4:/ 3]ٜمڄمٮمٺم٧م ٲمٸمجؿ ا،  (ـه 21:9(. )٢مڀمڇمب اٮمديـ)أيمد ٖمـ ِمپمد  احلسٿمل، احلپمقي، احلٿمٺمل  :هق  (44)

 [344ص ]ٓم يمٽمڀمڇم ود٫مٿمڀمڇم، ( ٫مٴمؾ)ٲمرا٬مل اٮمٺمالح، ٖمڇمب أٚمټمڇمم اجلٿمڇمئز،   (45)

اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم، اٮمبڇمب احلڇمدي واٮمٸم٩مون ٓم اجلٿمڇمئز، اٮمٺمٴمؾ اٮمسڇمدس ٓم اٮمٻمٟم واٮمد٫مـ واٮمٿمٻمؾ ٲمـ ٲمټمڇمن   (46)

 [277/ 2]إ٨م آٛمر، 

 [69/ 4]رد اٜمحتڇمر، ٭متڇمب اٮمٶمڀمڇمرة، ٫مٴمؾ ا١ٓمتٿمجڇمء،   (47)

 [66/ 2] 865/ اٮمر٬مؿ  أ ٛمرٙمف اٮمديٽمپمك ٔم ٲمسٿمد اٮمٺمردوس  (48)
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أذى ادممن يف »: ٥مـ ٥مبد اهلل ٖمـ ٲمسٸمقد ريض اهلل ٥مٿمف أڂمف ٬مڇمل "ٲمٴمٿمٺمف"وروى اٖمـ أنم ٢مځمبډم ٓم 

  (49) .«موته كلذاه يف حقاته

ـ اٮمٳمپمس أن اٮمبٿمڇمء ٥مٝم اٮمٻمٟم ٖمٸمد ٚمٺمره، يتٵمپمـ هذه إٲمقر ٭مٽمڀمڇم، ممڇم يقٙمڈم ٙمزٲًمڇم وأ٤مڀمر ٲم

 .إهڇمڂمډم أهؾ اٮمٻمبقر، وأذاهؿ، وهذا ٓ جيقز أٖمًدا ٓم ٲمذهبٿمڇم احلٿمٺمل

وٮمق ٖم٦م اٜمځمڊم وصڇمر ٗمراٖمڇمً، »: "ذح اٮمټمٿمز"وإن ا٥م٠مض ٲمٸم٠مض ٖمڃمڂمف ٬مڇمل اٮمٸمالٲمډم اٮمزيٽمٸمل ٓم 

 (:4) .شڇمء ٥مٽمځمفٙمڇمز د٫مـ ٪مٞمه ٓم ٬مٟمه وزر٥مف واٮمبٿم

 : فاجلواب

هذا ٲمٸمڇمرض ٮمألٚمڇمديڋم اٜمٳمڀمقرة، واٮمروايڇمت اٜمذ٭مقرة،  "اٮمزيٽمٸمل"اٮمٸمالٲمډم : أن ٬مقل: أولً 

 .٫مال يٻمبؾ

٬مقل اٮمٸمالٲمډم اٮمزيٽمٸمل، هذا ٲمـ أٙمؾ  "إٲمداد اٮمٺمتڇمح"ٓم  "اٮم٩مڂمبالٕم"رد اٮمٸمالٲمډم : وثاكقًا

 .روايڇمت ٲمٸمڇمرضډم أٛمر، ٫مال جيقز اٮمٸمپمؾ ٖمف

إذا صڇمر اٜمځمڊم ٗمراًٖمڇم ٓم اٮمٻمٟم يټمره د٫مـ ٪مٞمه ٓم »: "اٮمتتڇمرٛمڇمڂمځمډم"ڇمٮمٺمف ٲمڇم ٓم خي: "اإلٲمداد"٬مڇمل ٓم 

 (51) .اٮمخ ش...٬مٟمه ٕن احلرٲمډم ٖمڇم٬مځمډم

: وڂمٴمف "احلديٻمډم اٮمٿمديډم ذح اٮمٶمريٻمډم اٜمحپمديډم"ٓم  "(52)اٮمٿمڇمٖمٽمز"يڄميد هذا ٲمڇم ٚمرره اٮمٸمالٲمډم 

 (53) .شذٮمؽٲمٸمٿمڇمه أن إرواح ٗمٸمٽمؿ ٖم٠مك إ٬مڇمٲمډم احلرٲمډم وا١ٓمتڀمڇمڂمډم ٫متتڃمذى ٖم»

                                                        

/ أ ٛمرٙمف اٖمـ أنم ٢مځمبډم ٔم ٲمٴمٿمٺمف ٭متڇمب اجلٿمڇمئز،ٖمڇمب ٲمڇم ٬مڇمٮمقا ٓم ١مڈم اٜمقٗمك وٲمڇم ٭مره ٲمـ ذٮمؽ، اٮمر٬مؿ  (49)

22::1   [4 /57] 

 [357/ 2]ٗمبځم٧م احلٻمڇمئؼ، ٖمڇمب اجلٿمڇمئز،   (:4)

 [478/ 7]رد اٜمحتڇمر، ٖمڇمب صالة اجلٿمڇمزة،   (51)

ٖمراهځمؿ اٮمدٲمٳمٻمل، اٮمٴمڇمحلل، احلٿمٺمل، اٮمٿمٻمٳمبٿمدي، اٮمٻمڇمدري، إيمد ٖمـ أ٥مبد اٮمٹمٿمل ٖمـ ا١مَم٥مځمؾ ٖمـ : هق  (52)

 6]ٲمٸمجؿ اٜمڄمٮمٺم٧م . (م 2842-ـه2254)١مٿمډم  :وٗمقٔم ،(م2752-هـ2161)١مٿمډم : وٮمد. اٜمٸمروف ٖمڇمٮمٿمڇمٖمٽمز

/382 ] 

 (3/616). اٮمخ.......احلديٻمډم اٮمٿمديډم ذح اٮمٶمريٻمډم اٜمحپمديډم، اٮمٿمٴمػ اٮمثڇمٲمـ  (53)
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ٮمٸمؾ اٜمراد أن اٜمځمڊم روٚمف ٗمټمره ذٮمؽ، وٓ »: ٓم ذح اٜمٳمټمڇمة (54) و٬مڇمل اٮمٸمالٲمډم ٢مځمخ اٍمٿمد

 (55) .شٗمرىض ٖمڇمٮمتق١مد ٥مٝم ٬مٟمه ٲمـ ٙمف،ة ٗمٵمپمـ ذٮمؽ ا١متڀمڇمڂمډم ٖمف، وا١متخٺمڇم٫ًمڇم

وإذا ٭مڇمن ٗمق١مد اٮمٻمٟم إهڇمڂمډم ٕهؾ اٮمٻمبقر، وٗمرك ٗمٸمٷمځمؿ ٍمؿ، ٫مزر٥مف واٮمبٿمڇمء ٥مٽمځمف، يقٙمڈم 

 .إو٨م اإلهڇمڂمډم ٖمڇمٮمٶمريؼ

ڂمسڇمئؾ اٮمسڇمئؾ اٜمتڃمدب ٖمآداب اٮمٿمجديډم، ٭مځمػ ٥مٽمپمڊم أن اٜمځمڊم صڇمر ٗمراًٖمڇم ٖمڇمٮمټمٽمځمډم، وٌم يبؼ : ثالثًا

ٚمتك ٥مٷمپمف، وٌم يٿمبش اٮمٻمٟم ٖمٸمد، وٌم حيدد ٓم اٮمٻمرآن وٓ ٓم احلديڋم، ٲمق٥مد يٴمٞم ٖمٸمد ٲمٵمځمف ٚمتك 

ان ٬مديؿ، ٤مڀمرت ٫مځمف ٥مٷمڇمم اٜمځمڊم ٗمراًٖمڇم، ٖمؾ ٙمرب ٲمراًرا، و٢مڀمد أڂمف إذا ٚمٺمؾ ِمؾ ٓم ڂمڇمٚمځمډم ٲمـ ٥مپمر

٥مٝم )٬مبقر، ٭مڇمڂمڊم اٮمٸمٷمڇمم ٫مځمڀمڇم ٖمؾ أٙمسڇمم ٖمٸمض صحځمحډم و١مٽمځمپمډم، و٭مڇمڂمڊم ٫مځمَم يبدو ٲمـ اٮمټمتڇمٖمډم 

٬مبقًرا ٲمچم ٥مٽمځمڀمڇم ٘مال٘مډم أو أرٖمٸمډم ٬مرون، ٫مال جيقز ارٗمټمڇمب أٲمر ممٿمقع ذ٥مل ٲمـ ( إٮمقاح احلجريډم

 "ممبڇمئل"د و٬مڇمل ٓم ٪مٞم دٮمځمؾ، وٓ رضورة ذ٥مځمډم، ٖمٿمڇمء ٥مٝم روايډم ٲمبڀمپمډم، وإن ٥مڇمد اٜمٸم٠مض ٖمٸم

و٪مٞمهڇم ٲمـ اٜمدن اٮمٸمٷمځمپمډم، يد٫مٿمقن اٜمقٗمك ٖمٸمد ٲمڇم حيٺمرون اٮمٻمبقر، ٫مڅمذا ٭مڇمن ٚمٺمر اٮمٻمبقر ٲمقٙمبڇًم 

 إلهڇمڂمډم إٲمقات، ٫مٽمَمذا جيري هذا اٮمٸمپمؾ ٓم هذه اٮمبالد؟

أن اٜمحؾ ٓم هذه اٮمبالد ضځمؼ ٙمًدا، وٓ ٗمسع اٜمٻمڇمٖمر ٖمحځمڋم يټمقن ٮمټمؾ ٲمځمڊم ٬مٟم ٥مٝم : فاجلواب

أصؾ  (56)شاٮمرضورات ٗمبځمح اٜمحٷمقرات»ذا ٲمـ أٙمؾ هذه اٮمرضورة اٮمٳمديدة ٕن ٚمدة، ٫مځمجقز ه

  .ُمپمع ٥مٽمځمف

وٓ حيٺمر ٬مٟم ٮمد٫مـ آٛمر، ٲمڇم ٌم يبؾ إول، ٫مٽمؿ يبؼ ٮمف ٥مٷمؿ، إٓ ٥مٿمد »: "ذح اٜمٿمځمډم اٮمټمبٞم"ٓم 

 .(57)اٮمخش...اٮمرضورة، ٖمڃمن ٌم يقٙمد ٲمټمڇمن ١مقاه

ڇم، اٮمبٿمڇمء ٥مٝم اٮمٻمبقر ٖمٸمد ٚمٺمرهڇم ٓم ٲمذهبٿمڇم ولمٽمډم اٮمٻمقل أڂمف ٓ جيقز ٓم احلڇمٮمډم اٜمسئقٮمډم ٥مٿمڀم

 .هذا ٲمڇم ٥مٿمدي واٮمٸمٽمؿ إٗمؿ ٥مٿمد رنم. احلٿمٺمل، وأڂمف إهڇمڂمډم ٕهؾ اٮمٻمبقر ٖمال ٢مبڀمډم و٢مؽ، ٫مال جيقز

                                                        

( هـ2163) اٜمتقٔم ١مٿمډم ،٥مبد احلؼ ٖمـ ١مځمػ اٮمديـ ٖمـ ١مٸمد اهلل أٖمق ِمپمد اٮمدهٽمقي اٜمحدث احلٿمٺمل: هق  (54)

  [371/ 2. ]وًمس٧م وأٮمػ  ا٘مٿمت٧م 

 (::2/7)أ٢مٸمډم اٮمٽمپمٸمڇمت، ٖمڇمب اٮمد٫مـ، ٫مٴمؾ اٮمثڇمٮمڋم،   (55)

 [66/ 2:]ا٢ٕمبڇمه واٮمٿمٷمڇمئر  (56)

 (718ص )ٔم اجلٿمڇمئز، ٪مٿمځمډم اٜمستپمٝم ذح ٲمٿمځمډم اٜمٴمٝم، ٫مٴمؾ   (57)
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٥مٺمك  – (58حمؿد ظؿر الدين السـي احلـػي الؼادر اهلزاروي ٬مڇمٮمف ٖمٺمپمف وأٲمر ٖمر٬مپمف اٮمٸمبد اٮمٺمٻمٞم

 .-اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمف 

 تصديؼات ادػتغ

ٓم  "ٛمزاڂمډم اٮمروايڇمت"اٮمذي ٚمرره اٜمجځمڈم اٮمٽمبځمڈم ٫مڀمق ٚمؼ وصقاب، ٚمځمڋم ٭مڇمن ٓم أٲمڇم * 

إذا صڇمر اٜمځمڊم ٗمراًٖمڇم ٓم اٮمٻمٟم يټمره د٫مـ ٪مٞمه ٓم ٬مٟمه ٕن »"ٲمٺمځمد اٜمستٺمځمد ٥مـ ٲمٺمڇمٗمځمح اٜمسڇمئؾ"

ٓ جيقز ٕٚمد أن يبٿمل ٫مقق اٮمٻمبقر ٖمځمتڇًم أو » "ٛمزاڂمډم اٮمروايڇمت"وأيٵًمڇم ٓم . (59)اڂمتڀمك .شاحلرٲمډم ٖمڇم٬مځمډم

 (:5) .اڂمتڀمك ّمتًٰما شًدا ٕن ٲمقضع اٮمٻمٟم ٚمؼ اٜمٻمبقر وٍمذا ٓ جيقز ڂمبٳمفٲمسج

 .صڇمڂمف اهلل ٲمـ ا٫ٔمڇمت واٮم٩مور – د الغػورظبر٬مپمف اٮمراٙمل إ٨م ريمډم رٖمف اٮمٳمټمقر 

٥مٺمل  – حمؿد بشر الدينهلل در اٜمجځمڈم ٚمځمڋم أٙمڇمب ٫مڃمٙمڇمد وأصڇمب ٫مځمَم أ٫مڇمد ٚمرره اٜمسټم٧م * 

 .-٥مٿمف 

 .ى صحځمحډم، واجلقاب صحځمحرأيڊم هذه اٮمٺمتقى، اٮمٺمتق* 

 .-٥مٺمك اهلل ٥مٿمف  – حمؿد ظبد الرصقد دهؾويٚمرره 

 .-٥مٺمل ٥مٿمف  – حمؿد فضل ادجقداجلقاب صحځمح، * 

 .اجلقاب صحځمح وصقاب* 

 .-٥مٺمل ٥مٿمف – ظبد ادؼتدر الؼادري البدايوينٚمرره اٮمٸمبد اٜمٺمتٻمر ٲمٶمځمع اٮمر١مقل 

 .ذٮمؽ ٭مذٮمؽ* 

 .-٥مٺمل ٥مٿمف  – فضل أمحد البدايوينِمپمد 

 .اٜمجځمڈم ٲمٴمځمڈم *

 .ِمپمد إٖمراهځمؿ ٬مڇمدري

                                                        

ٚمدوث اٮمٺمتـ وٙمڀمڇمد أ٥مځمڇمن (. هـ:245ت )، شٖمپمبئل» ١مڇم٭مـ، اٮمٳمځمخ ٥مپمر اٮمديـ اٍمزاروي :هق (58)

 (.266ص)اٮمسٿمـ

 [478/ 7]رد اٜمحتڇمر، ٖمڇمب صالة اجلٿمڇمزة،   (59)

 ٛمزاڂمډم اٮمروايڇمت  (:5)
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 .أصڇمب ٲمـ أٙمڇمب واهلل ٗمٸمڇم٨م أ٥مٽمؿ ٖمڇمٮمٴمقاب* 

 ِمپمد ٚمڇم٫مظ ٖمخش

 .اٜمدرس ٖمڇمٜمدر١مډم اٜمحپمديډم، ٖمٽمدة ٖمدايقن

 .صح اجلقاب* 

 .-٥مٺمل ٥مٿمف  – حمب أمحد ٚمرره ٥مبد اٮمر١مقل

 .اٜمدرس ٖمڇمٜمدر١مډم اٮمٳمپمسځمډم اٮمټمڇمئٿمډم ٖمجڇمٲمع ٖمدايقن

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 ى لإلمام أمحد رضا بؿـاشبة تليقدفتوى أخر

 فتوى الشقخ ظؿر الدين اهلزاروي

احلپمد هلل اٮمذي ٙمٸمؾ إرض ٭مٺمڇمًٗمڇم، وأ٭مرم اٜمڄمٲمٿم٧م أٚمځمڇمء وأٲمقاًٗمڇم، وٙمٸمؾ ٲمقٗمتڀمؿ راٚمډم 

و١مبڇمًٗمڇم، وٚمرم إهڇمڂمتڀمؿ حتريًَم ٖمتڇمًٗمڇم، واٮمٴمالة واٮمسالم ٥مٝم ٲمـ ١مٻمڇمڂمڇم ٲمـ ٫مٵمٽمف و٫مٵمٽمتف ٲمڇمء ٫مراًٗمڇم، 

أٖمٽمڌم ٚمجډم ڂمٻمٵًمڇم وإ٘مبڇمًٗمڇم، وأيد ٗمٸمٷمځمؿ اٜمڄمٲمٿم٧م أٖمد أٖمديـ وٌم يق٬مڊم ٮمف ٲمځمٻمڇمًٗمڇم، وأ٥مٶمڇمڂمڇم ٓم ٭مؾ ِمجډم 

٫مجٸمٽمڀمؿ ٥مٷمڇمٲًمڇم وإن صڇمروا ٥مٷمڇمٲًمڇم، وٚمرم إيذاءهؿ وٮمق ٭مڇمڂمقا ر٫مڇمًٗمڇم، و٥مٝم آٮمف وصحبف وأهٽمف 

 .وٚمزٖمف اٜمټمرٲم٧م ٥مٿمد اهلل لمځمٸًمڇم وأ٢متڇمًٗمڇم، ٙمزى اهلل اٜمجځمڈم ٛمًٞما ويثځمڈم

اٮمرذائؾ، ٚمڇمٲمل اٮمسٿمـ، ٲمڇمٚمل اٮمٺمتـ، ٲمقٓڂمڇم اٜمقٮمقي ٥مپمر اٮمديـ ٙمقاب ٙمڇمٲمع اٮمٺمٵمڇمئؾ، ٬مڇمٲمع 

ٙمٸمٽمف اهلل ٭مڇم١مپمف ٥مپمر اٮمديـ وٖمسٸمځمف ور٥مځمف ٥مپمر اٮمديـ ُنڌم ٲمٿمڇمهڌم اٮمٴمقاب و٭مٺمك وؤم، وٮمټمـ 

 .وٖمڇمٮمٿمٷمر إ٨م ٗمټمثٞم إ٫مڇمضډم، إضڇم٫مډم وصٽم٧م ٲمٺمځمديـش اٜمڃمٲمقر ٲمٸمذور»يٻمٴمد ٖمحټمؿ 

سٽمپم٧م ٖٓمد ٲمـ ٗمٸمٷمځمپمڀمڇم، وأن إهڇمڂمتڀمڇم ٓم ٗمڃميځمد اٜمجځمڈم وٖمځمڇمن أن ٬مبقر اٜم: الوصل األول

ِمٷمقرة، وٖمځمڇمن ٲمڇم يټمقن ٲمقٙمبڇًم إليذاء أصحڇمب اٮمٻمبقر، وٮمئـ أ٥مځمد ٓم ١مٽمؽ اٮمبځمڇمن ٖمٸمض أٲمقر 

 –ذ٭مرت ٓم اجلقاب ٫مال ِمذور، ٕن اٮمٻمرع ٲمرة ٖمٸمد أٛمرى ٲمقٙمڈم ٜمزيد اٮمتڃم٭مځمد وأو٬مع ٓم اٮمٴمدور 

 .واٜمسؽ ٲمڇم ٭مررٗمف يتٵمقع: ع

رام وإزهڇمق إوهڇمم وٗمبټمځمڊم اٜمخٶمئ٧م اٮمٿمجديډم اٮمٽمئڇمم، وٖمځمڇمن ٓم إٚمٻمڇمق اٜم: والوصل اآلخر

٭مڇمٲمؾ وٗمڇمم، أن ٖمٿمڇمء ٖمځمڊم و٬مٺمل ٓم ٲمٻمڇمٖمر ٥مڇمٲمډم اٜمسٽمپم٧م ٚمرام، ٫مټمځمػ ٖمپمٻمڇمم ٮمٽمسټمٿمك وا١ٓمتحَمم؟ 
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ٙمرت ٓم هذا اٮمقصؾ اٮمٻمٿمڇم٥مډم ٖمٿمٻمؾ ٫متقي٧م ٮمٽمٺمٻمٞم ٫مٺمځمڀمَم . وحتٻمځمؼ أڂمځمؼ ٮمروايډم اٮمٸمالٲمډم اٮمزيٽمٸمل

 .ٮمتق٫مځمؼٖمحپمد اهلل ٭مٺمڇميډم وٖمڇمهلل ا

 [الوصل األول]

  .اٗمٺمؼ اٮمٸمٽمَمء ٥مٝم أن اٜمسٽمؿ ٚمرٲمتف ٚمځمڇًم وٲمځمتڇًم ١مقاء

آٗمٺمڇمق ٥مٝم أن ٚمرٲمډم اٜمسٽمؿ ٲمځمتًڇم ٭محرٲمتف »: "٫متح اٮمٻمدير"٬مڇمل اٜمحٻمؼ ٥مٝم اإل٣مالق ٓم 

 . (61)شٚمځمًڇم

رواه اإلٲمڇمم ] (62) .«كرس ظظم ادقت وأذاه كؽرسه حقًا»: ٬مڇمل اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ

  [.د وأٖمق داود واٖمـ ٲمڇمٙمف ٖمڅم١مٿمڇمد ٚمسـ ٥مـ أم اٜمڄمٲمٿم٧م ٥مڇمئٳمډم اٮمٴمديؼ ريض اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمڀمڇمأيم

ادقت يمذيه يف »: ٥مٿمف صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ هبذا اٮمٽمٺمظش ٲمسٿمد اٮمٺمردوس»وهذا احلديڋم ٓم 

  .(63) «قزه ما يمذيه يف بقته

 (64) .شقٗمف ٖمڇم٬مځمډموأ٫مڇمد أن ٚمرٲمډم اٜمڄمٲمـ ٖمٸمد ٲم»وهذا اٮمٸمالٲمډم اٜمٿمڇموي ٓم ذٚمف 

. شأذى ادممن يف موته كلذاه يف حقاته»: و٥مـ ٥مبد اهلل ٖمـ ٲمسٸمقد ريض اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمف أڂمف ٬مڇمل

 (65) .رواه أٖمق ٖمټمر ٖمـ أنم ٢مځمبډم

إذ ٬مد ١مپمٸمڊم ٲمڇم ١مپمٸمڊم ٲمـ هذه إٚمڇمديڋم ٫مال  –٪مٺمر ٮمف اٮمٻمقي وٕٖمقيف  – قال األزهري

                                                        

 [253/ 3]ذح ٫متح اٮمٻمدير، ٫مٴمؾ ٓم اٮمد٫مـ،   (61)

، و أٖمق داود ٔم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب ٔم احلٺمڇمر [369،:36/ 52] :3584/أٛمرٙمف ٔم ٲمسٿمده، اٮمر٬مؿ  (62)

، واٖمـ ٲمڇمٙمف ٔم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب ٓم [315/ 4]:431/جيد اٮمٸمٷمؿ هؾ يتٿمټمڈم ذٮمؽ اٜمټمڇمن، اٮمر٬مؿ

٭مٽمڀمؿ ٲمـ ٣مريؼ أم اٜمڄمٲمٿم٧م ٥مڇمئٳمډم اٮمٴمديؼ ريض اهلل [ 627/ 2]2727/اٮمٿمڀمل ٥مـ ٭مرس ٥مٷمڇمم اٜمځمڊم، اٮمر٬مؿ

 .ش٭مرس ٥مٷمؿ اٜمځمڊم، ٭مټمرسه ٚمځمڇم»: وٮمٺمٷمڀمؿ. ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمڀمڇم

، ٲمـ ٣مريؼ أم اٜمڄمٲمٿم٧م ٥مڇمئٳمډم اٮمٴمديؼ ريض اهلل ٗمٸمڇم٨م [66/ 2] 865/أٛمرٙمف اٮمديٽمپمك ٔم ٲمسٿمده، اٮمر٬مؿ  (63)

 .٥مٿمڀمڇم

 [515/ 3]اٮمتځمسٞم ٖم٩مح اجلڇمٲمع اٮمٴمٹمٞم   (64)

ٲمڇم ٭مره ٲمـ ذٮمؽ، أٛمرٙمف اٖمـ أنم ٢مځمبډم ٔم ٲمٴمٿمٺمف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب ٲمڇم ٬مڇمٮمقا ٓم ١مڈم اٜمقٗمك و  (65)

 [57/ 4]1::22/اٮمر٬مؿ
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ه اجلٽمقس وڂمحقه ٲمـ ٥مٽمق اٮمبٿمڇمء واٮمق٘مبډم ٥مٽمځمف، ٗمٹم٠م ٖمَم ورد ٓم احلڇم٢مځمډم هٿمڇم ٲمـ ٬مقٮمف و٭مذا ٓ يرض

٫مڅمڂمف ٲمٸمڇمرض ٮمٰميح ٲمڇم ٗمٽمقڂمڇم ٥مٽمځمؽ وٮمق أريد أڂمف ٓ يڄماٛمذ ٖمذڂمڈم ٪مٞمه ٫مال يرضه ٥مپمؾ ٪مٞمه ٲمـ 

هذه اجلڀمډم ٫مٴمحځمح إٲمڇم أڂمف ٓ يتڃمذى ٫مټمال ٭مځمػ و٬مد ١مپمٸمڊم أڂمف يڄمذيف ٲمـ ٬مٟمه ٲمڇم يڄمذيف ٓم ٖمځمتف 

٬مٟمه ٲمڇم يڄمڂمسف ويٿمٺمٸمف ٓم ٖمځمتف ٲمـ ٥مپمؾ ٪مٞمه ٫مال اٮمتٺمڇمت وهذا يٺمځمدك ٥مٽمًَم ٖمڃمن اٜمځمڊم يڄمڂمسف ويٿمٺمٸمف ٓم 

٫مڅمڂمف يٸمڇمرض سيح احلديڋم اٮمذي ورد ٓم . إ٨م ٲمڇم ٬مڇمل إن وضع اجلريد ٥مٝم اٮمٻمٟم ٓ يٿمٺمع اٜمځمڊم اٮمخ

 .شٮمٸمٽمف خيٺمػ ٥مٿمڀمَم ٲمڇم ٌم يځمبسڇم»: هذا ويٸمڇمرض ٬مقٮمف ٥مٽمځمف اٮمسالم

 ٭مالم ١مځمدڂمڇم اإلٲمڇمم أيمد رضڇم و٬مد ١مبؼ ٲمٿمڇم رد ٲمڇم ز٥مپمف اٜمحٯم ٫مال ڂمٶمځمؾ ٖمڅم٥مڇمدٗمف و١مځمڃمهم ٓم

 (66) .ٲمزيد رد ٮمز٥مپمف

ٲمٸمتپمدات "و٪مٞمه ٲمـ  "رد اٜمحتڇمر"و٭مذا ٓم . (67) شاٜمځمڊم يتڃمذى ٖمَم يتڃمذى ٖمف احلل»: و٬مڇمل اٮمٸمٽمَمء

 ."ا١ٕمٺمڇمر

ڂمٻمالً ٥مـ اإلٲمڇمم اٮمٸمالٲمډم أنم ٥مپمرو يق١مػ ٖمـ ٥مبد  "أ٢مٸمډم اٮمٽمپمٸمڇمت"و٬مڇمل اٮمٳمځمخ اٜمحٻمؼ ٓم 

ځمڊم يتڃمذى ٖمټمؾ ٲمڇم يتڃمذى ٖمف احلل وٓزم ذٮمؽ أڂمف يتٽمذذ ٖمَم يتٽمذذ ٖمف ٲمـ هڀمٿمڇم يستٺمڇمد أن اٜم»: اٮمٟم

 (68) شاحلل

٥مـ  "اٮمٳمڇمٲمځمډم"ٚمتك سح ٥مٽمَمؤڂمڇم أڂمف حيرم ٲمرور اٮمٿمڇمس ٓم ٲمڇم أٚمدث ٲمـ اٮمٶمريؼ ٓم اجلبڇمڂمډم ٓم 

 (69) .شٚمرام ڂمٴمقا ٥مٝم أن اٜمرور ٓم ١مټمډم ٚمڇمد٘مډم ٫مځمڀمڇم»آٛمر ٭متڇمب اٮمٶمڀمڇمرة،  "اٮمٶمحٶمڇمويډم"

إڂمف يټمره ٬مٶمع احلٳمځمش اٮمر٣مڈم، ٕڂمف يسبح اهلل ٗمٸمڇم٨م ٲمڇم دام ر٣مبڇًم ويستڃمڂمس  :وأيٵًمڇم ٬مڇمل اٮمٸمٽمَمء

ڂمٸمؿ جيقز ٬مٶمع اٮمځمڇمٖمس، وٮمټمـ يڄمٲمرون أن حيپمٽمقه إ٨م اٮمدواب . ٖمف إٲمقات وٗمٿمزل ٥مٽمځمڀمؿ اٮمريمډم

 .ويٿمڀمقن أن خيٽمقا اٮمدواب ٗمرٗمع ٓم اجلبڇمڂمډم

ٟمة دون اٮمځمڇمٖمس ٭مَم ٓم يټمره أيٵًمڇم ٬مٶمع اٮمٿمبڇمت اٮمر٣مڈم واحلٳمځمش ٲمـ اٜمٻم »"رد اٜمحتڇمر"وٓم 

٫مځمڄمڂمس  -ٗمٸمڇم٨م–ٖمڃمڂمف ٲمڇم دام ر٣مبڇًم يسبح اهلل  "اإلٲمداد"و٥مٽمٽمف ٓم  "ذح اٜمٿمځمډم"و "اٮمدرر"و "اٮمبحر"

                                                        

 اڂمتڀمك ٭مالم إزهرى  (66)

 (::2/3)رد اٜمحتڇمر، ٫مٴمؾ ا١ٓمتٿمجڇمء،   (67)

 (2/7:7)أ٢مٸمډم اٮمٽمپمٸمڇمت، ٖمڇمب د٫مـ اٜمځمڊم، اٮمٺمٴمؾ اٮمثڇمڂمك،   (68)

 (::2/3)رد اٜمحتڇمر، ٫مٴمؾ ا١ٓمتٿمجڇمء،   (69)
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 .اڂمتڀمك(:6)«"اخلڇمڂمځمډم"أهـ وڂمحقه ٓم . اٜمځمڊم وٗمٿمزل ٖمذ٭مره اٮمريمډم

ٮمق ٭مڇمن ٫مځمڀمڇم ٚمٳمځمش حيش وير١مؾ إ٨م اجلقاب وٓ »: "اٮمبحر اٮمرائؼ"٥مـ  "اٮمٸمڇمٜمټمٞميډم"وٓم 

  أهـ (71) .شؾ اٮمدواب ٫مځمڀمڇمٗمر١م
: أڂمف رأى رٙمالً يپمٯم ٖم٧م اٮمٻمبقر ٓم ڂمٸمٽم٧م ٫مٻمڇمل»يروى ٥مـ اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ 

  (72) .شأٮمؼ ١مبتځمتځمؽ! وحيؽ يڇم صڇمٚمڈم اٮمسبتځمت٧م
واٮمٶمحڇموي و٪مٞمهؿ ٥مـ ٖم٩م ٖمـ اخلڇمصځمډم واٮمٽمٺمظ ٮمإلٲمڇمم  (73)أٛمرٙمف إئپمډم أٖمق داود واٮمٿمسڇمئل

ألق ! وحيك يا صاحب السبتقتغ: يؿم بغ الؼبور يف كعؾغ فؼال أكه رأى رجالً »احلٿمٺمل،

: ٬مڇمل اٮمٻمڇميض ٥مځمڇمض.اٮمسبتځمډم ٖمټمرس اٜمڀمپمٽمډم و١مټمقن اٜمقٚمدة هل اٮمٿمٸمڇمل ٓ ٢مٸمر ٫مځمڀمڇم. «شبتقتقك

٭مڇمن ٲمـ ٥مڇمدة اٮمٸمرب ٮمبس اٮمٿمٸمڇمل ٖمٳمٸمرهڇم ٪مٞم ٲمدٖمق٪مډم و٭مڇمڂمڊم اٜمدٖمق٪مډم ٗمٸمپمؾ ٖمڇمٮمٶمڇمئػ »

 .اٮمخش....و٪مٞمه

أن اٮمٴمقت »: اٮم٩مڂمبالٕم و٢مځمخف اٮمٸمالٲمډم ِمپمد ٖمـ أيمد احلپمقي ٬مڇمل اٮمٺمڇمضؾ اٜمحٻمؼ ٚمسـ

أٛمٟمين ٢مځمخل اٮمٸمالٲمډم  "ٲمرا٬مل اٮمٺمالح"وهذا ٮمٺمٷمف ٓم .شاٮمذي يٿمٳمڃم ٲمـ اٮمٿمٸمڇمل يڄمذي إٲمقات

  .اڂمتڀمك(74) شٖمڃمُنؿ يتڃمذون ٖمخٺمؼ اٮمٿمٸمڇمل»ِمپمد ٖمـ أيمد احلپمقي احلٿمٺمل ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م 
ذي ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م ٬مڇمل اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف ووٙمڀمف ٲمڇم ١مځمڃمهم ٥مـ اٮمٸمڇمرف اٮم٠مٲم: أ٬مقل

ـْ  ٮَمفُ  َٛمْٞمٌ  ِٙمٽْمِدهِ  إ٨َِم  ٫َمتَْخٽُمَص  ٘مځِمڇَمَٖمفُ  ٫َمتُْحِرَق  لَمَْرةٍ  ٥َمَٝم  َأَٚمُد٭ُمؿْ  جَيْٽمَِس  َٕنْ »: و١مٽمؿ  ٥َمَٝم  جَيْٽمَِس  َأنْ  ٲِم

                                                        

 (2/717)ت اٮمر٣مڈم واحلٳمځمش ٲمـ اٜمٻمٟمة، يټمره أيٵمڇم ٬مٶمع اٮمٿمبڇم[ ٗمتپمډم ] رد اٜمحتڇمر، ٖمڇمب صٽمقة اجلٿمڇمئز،  (:6)

 [582/ 3]اٮمبڇمب اٮمثڇمين ٥م٩م ٓم اٮمرٖمڇم٣مڇمت واٜمٻمڇمٖمر، : اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم  (71)

 [621/ 2] 3787/ ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب اٜمٯم ٖم٧م اٮمٻمبقر ٖمڇمٮمٿمٸمڇمل، اٮمر٬مؿ: ذح ٲمٸمڇمين أ٘مڇمر  (72)

٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ١مٿمـ ٖمڇمب ش ١مبتځمتځمؽ يڇم صڇمٚمڈم اٮمسبتځمت٧م وحيؽ أٮمؼ»: أٛمرٙمف أٖمق داود ٔم ١مٿمٿمف وٮمٺمٷمف  (73)

٫مرأى رٙمال يپمٯم ٖم٧م »:، واٮمٿمسڇمئل ٔم ١مٿمٿمف وٮمٺمٷمف[321/ 4]4343/ اٜمٳمك ٔم اٮمٿمٸمؾ ٖم٧م اٮمٻمبقر، اٮمر٬مؿ

، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٭مراهځمډم اٜمٯم ٖم٧م اٮمٻمبقر ٓم اٮمٿمٸمڇمل اٮمسبتځمډم، شاٮمٻمبقر ٓم ڂمٸمٽمځمف ٫مٻمڇمل يڇم صڇمٚمڈم اٮمسبتځمت٧م أٮمٻمڀمَم

 .٣مريؼ ٖمٳمٞم ٖمـ اخلٴمڇمصځمډم ٭مالمهڇم ٲمـ[ 7:/ 5]3159/ اٮمر٬مؿ

 [344ص ]ٓم يمٽمڀمڇم ود٫مٿمڀمڇم، ( ٫مٴمؾ)ٖمڇمب أٚمټمڇمم اجلٿمڇمئز، : ٲمرا٬مل اٮمٺمالح  (74)
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  .يض اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمفرواه ٲمسٽمؿ، وأٖمق داود، واٮمٿمسڇمئل، واٖمـ ٲمڇمٙمف، ٥مـ ١مځمدڂمڇم أنم هريرة ر(75). ش٬َمْٟمٍ 
رآين ر١مقل اهلل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٙمڇمٮمًسڇم »: و٥مـ ٥مَمرة ٖمـ ٚمزم ريض اهلل ٥مٿمف أڂمف ٬مڇمل

  (76) شيڇم صڇمٚمڈم اٮمٻمٟم اڂمزل ٲمـ اٮمٻمٟم ٓ ٗمڄمذ صڇمٚمڈم اٮمٻمٟم وٓ يڄمذيؽ: ٥مٝم ٬مٟم ٫مٻمڇمل

ٟماين ٓم واٮمٶم (77) "ٲمٸمڇمين أ٘مڇمر"أٛمرٙمف اٮمٶمحڇموي ٓم  .«فال يمذيك»: وٮمٺمظ اإلٲمڇمم احلٿمٺمل

 .ٖمسٿمد ٚمسـ، واحلڇم٭مؿ واٖمـ ٲمٿمدة "اٜمٸمجؿ اٮمټمبٞم"

أن اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ »: وروى اإلٲمڇمم أيمد ريض اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمف ٓم ٲمسٿمده هټمذا

 (  ).شاٜمٳمټمڇمة»٭مَم ٓم  .شرأى ٥مپمرو ٖمـ ٚمزم و٬مد ٗمق١مد اٮمٻمٟم ٫مٻمڇمل ٓٗمڄمذ صڇمٚمڈم اٮمٻمٟم

أنم ٙمٸمٺمر واٮمٿمڀمل ٥مـ رء ٓ يٿمڇمٓم اٮمٿمڀمل ٥مـ  وهذا احلديڋم ٓ يالئپمف ٗمڃمويؾ اإلٲمڇمم :قؾت 

 .أ٥مؿ ٲمٿمف، ٫مڇم٫مڀمؿ

هټمذا ٓ يالئؿ هذا احلديڋم ٲمڇم أورده اٮمبخڇمري ٓم صحځمحف، ٲمـ ٬مقل » (:األزهرى)قؾت 

ٲمـ ختٴمځمص اٜمٿمع هبڇم إذا ٭مڇمن اجلٽمقس ٮمٹمڇمئط أو ٖمقل ٫مڅمن اٮمٿمڀمل ٥مـ  "اٜمحٯم"ٛمڇمرٙمډم وٲمڇم ٙمڇمء ٖمف 

اٮمٻمٟم ٲمٿمڀمځمڇًم ٥مٿمف ٥مٝم ٭مؾ ٚمڇمل ٫مَم ٖمڇمٮمؽ ٖمڇمٮمٻمٸمقد ٥مٝم اٮمٻمٟم  ٗمق١مد اٮمٻمٟم ٲمڄم٭مد ٮمٽمٸمپمقم، وإذا ٭مڇمن ٗمق١مد

أڂمف إذا ٗمٸمڇمرض ٫مٸمٽمف و٬مقٮمف صٝم اهلل » "أصقل اٮمٺمٻمف"وآضٶمجڇمع ٥مٝم اٮمٻمٟم، هذا وٲمـ اٜمٻمرر ٓم 

، ٫مټمځمػ إذا ٗمٸمڇمرض ٫مٸمؾ ٪مٞمه ٲمع أ٬مقاٮمف صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف شٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٫مڇمٜمٻمدم اٮمٻمقل

                                                        

أٛمرٙمف اٜمسٽمؿ ٔم صحځمحف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب اٮمٿمڀمك ٥مـ اجلٽمقس ٥مٝم اٮمٻمٟم واٮمٴمالة ٥مٽمځمف،   (75)

 [ 73/ 4]33:3/اٮمر٬مؿ

واٮمٿمسڇمئل ٔم [ 347/ 3] 4339/اٮمٻمٟم، اٮمر٬مؿ أٖمق داود ٔم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز،  ٖمڇمب ٓم ٭مراهځمډم اٮمٻمٸمقد ٥مٝم 

، واٖمـ ٲمڇمٙمف ٔم ١مٿمٿمف ٭متڇمب [6:/ 5] 3155/ ١مٿمٿمف ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، اٮمتٳمديد ٓم اجلٽمقس ٥مٝم اٮمٻمبقر، اٮمر٬مؿ

 [ ::5/ 2]2677/ اجلٿمڇمئز،  ٖمڇمب ٲمڇم ٙمڇمء ٓم اٮمٿمڀمل ٥مـ اٜمٯم ٥مٝم اٮمٻمبقر واجلٽمقس ٥مٽمځمڀمڇم، اٮمر٬مؿ

 [.792/ 4] 7613/أٛمرٙمف احلڇم٭مؿ ٔم اٜمستدرك، اٮمر٬مؿ  (76)

 [626/ 2] 3:55/ذح ٲمٸمڇمين أ٘مڇمر، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب اجلٽمقس ٥مٝم اٮمٻمبقر، اٮمر٬مؿ  (77)

ٓ ! ٬مؿ : رآين اٮمٿمبل صٝم اهلل ٥مٽمځمف و١مٽمؿ وأڂمڇم ٲمتټمئ ٥مٝم ٬مٟم ٫مٻمڇمل»أٛمرٙمف اٜمتٻمك اٍمٿمدى ٔم ٭مٿمز اٮمٸمَمل ٖمٽمٺمظ  (78)

رآين اٮمٿمبل »ٖمٽمٺمظ  "ٲمٳمټمڇمة اٜمٴمڇمٖمځمح "، و ٔم [:86/ 26] 53:99/، اٮمر٬مؿشٗمڄمذ صڇمٚمڈم اٮمٻمٟم أو يڄمذيؽ

 -٭متڇمب اجلٿمڇمئز ٖمڇمب د٫مـ اٜمځمڊم ش ٓ ٗمڄمذ صڇمٚمڈم هذا اٮمٻمٟم أوٓ ٗمڄمذه: صٝم اهلل ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٲمتټمئڇم ٥مٝم ٬مٟم ٫مٻمڇمل

 .و٥مزاه إ٨م أيمد[ 498/ 2]2832/اٮمٺمٴمؾ إول، اٮمر٬مؿ
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وإڂمَم  -صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ-ٽمتٺمتقا إ٨م هذا اٜمڃم٘مقر ٲمـ ٪مٞمه و١مٽمؿ، ٮمذٮمؽ ٗمرى اجلپمڀمقر ٌم ي

 "اٜمحٯم"٥مپمٽمقا ٖمَم ٘مبڊم ٥مٿمدهؿ ٲمـ ٬مقٮمف ٥مٽمځمف اٮمٴمالة واٮمسالم وهبذا ٚمٴمؾ اجلقاب ٥مـ ا١متٿمڇمد 

ٗمڃمٲمؾ صٿمځمع  "اٜمحٯم"ٖمَم رواه ِمپمد ٓم ٲمق٣مڃمه ٲمـ ٬مٴمډم اضٶمجڇمع ١مځمدڂمڇم ٥م٦م ٥مٝم اٮمٻمٟم، وٮمق أن 

اٮمروايډم ٌم ٗمټمـ ٮمتذ٭مر ٓم ٲمٸمرض ٲمٸمڇمرضډم ٲمڇم ٗمٻمرر ٥مٿمد اجلپمڀمقر، ٫مڅمن  ِمپمد ٓم ٲمق٣مڃمه ٥مٽمؿ أن هذه

دأب ِمپمد ٓم اٜمق٣مڃم أڂمف يٻمقل ٖمٸمد ٲمڇم يروي احلديڋم وهق ٬مقل أنم ٚمٿمځمٺمډم وٖمف ڂمڃمٛمذ وهڀمٿمڇم ٌم يذيؾ 

هذه اٮمروايډم ٖمتٽمؽ اٜمٻمڇمٮمډم ٫مڃم٢مٸمر ٖمڃمڂمف ٮمځمس ٲمذهبڇًم ٮمف وٓ ٕنم ٚمٿمځمٺمډم ٭مځمػ و٬مد سح اإلٲمڇمم ِمپمد 

 كان: قال، إبراهقم ظن، محاد ظن، حـقػة أبو أخزكا: قالٚمځمڋم  "أ٘مڇمر" ڂمٺمسف ٖمخالف ذٮمؽ ٓم

 قز ظذ أضل أن من إيل أحب مجرة ظذ (79) أضل ألن »: يؼول ظـه اهلل ريض مسعود بن اهلل ظبد

. ظـه اهلل ريض حـقػة أيب قول وهو، متعؿدا الؼبور ظذ الوضل يؽره، كلخذ وبه: حمؿد قال. «متعؿدا

(7:)  

٭مځمػ ا١متٿمد هبذه اٮمروايډم إٛمٞمة وٲمڇم رأى أن اإلٲمڇمم ِمپمد ٬مدم ٖمسٿمده  "اٜمحٯم"ٲمـ واٮمٸمجڈم 

قاتل اهلل القفود اختذوا قبور »: ٥مـ ١مځمدڂمڇم اإلٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ أن اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٬مڇمل

 (81).«أكبقائفم مساجد

اٜمڄمٲمـ وأن اٮمٽمٸمـ  وٲمڇم أدرى ٲمڇم هبذا اٮمتٻمديؿ يراد وٓ ٢مٸمر ٖمَم ٲمـ احلديڋم يستٺمڇمد ٲمـ ٚمرٲمډم ٬مٟم

٥مٝم اٮمځمڀمقد إڂمَم ٗمقٙمف ُٕنؿ ٖمٿمقا ٥مٝم اٮمٻمبقر ٲمسڇمٙمد ٫مٽمؿ يٻمځمپمقا ٮمٻمبقر اٜمسٽمپم٧م ٚمرٲمډم أو اختذوهڇم 

٬مبٽمډم و٭مثٞم ٲمـ اٮمٸمٽمَمء ٫مڀمپمقا أن اٜمٸمٿمك إول هق اٜمراد وٌم يتٺمټمر ٓم إٖمڇمڂمډم اجلقاب ٥مـ ٲمٸمڇمرضډم هذا 

هذا ٓم  "اٜمحٯم"ڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ، ٫مڅميراد اٜمروي ٥مـ ٥م٦م ٮمذٮمؽ اٜمروي ٲمٻمدٲًمڇم ٥مـ اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸم

 (82) .شٲمٸمرض ا١ٓمتٿمڇمد ٖم٧م اٮمٺمسڇمد واهلل اٜمق٫مؼ ٮمٽمسداد

ٮمٸمؾ اٜمراد أن روح اٜمځمڊم ٗمټمره هذا »: ٬مڇمل اٮمٳمځمخ اٜمحٻمؼ ٥مبد احلؼ اٜمحدث اٮمدهٽمقي ٓم ذٚمف

                                                        

 يدوس ٖمٻمدٲمف: يٶمڃم  (79)

 (3/399):36/ځمٴمڀمڇم، اٮمر٬مؿٖمڇمب ٗمسٿمځمؿ اٮمٻمبقر وْمٴم٭متڇمب اجلٿمڇمئز، : ٭متڇمب أ٘مڇمر (:7)

 [224/ 3] 431/ أٖمقاب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب اٮمٻمٟم يتخذ ٲمسجدا أو يٴمٝم إٮمځمف أو يتق١مد، اٮمر٬مؿ: اٜمق٣مڃم (81)

 .اڂمتڀمك ٭مالم إزهرى (82)
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 .اڂمتڀمك(83).شوٓ ٗمرىض ٖمڇمٮمتق١مد ٥مٝم اٮمٻمٟم ٚمځمڋم يتٵمپمـ ذٮمؽ إهڇمڂمډم وا١متخٺمڇم٫ًمڇم

اٮمتقٙمځمف اإلٲمڇمم اٮمٸمالٲمډم اٜمحدث اٮمٸمڇمرف ٚمټمځمؿ إٲمډم ١مځمدي ِمپمد ٖمـ ٥م٦م  ٙمزم هبذا :أقول

ٚمځمڋم سح أن إرواح ٗمٳمٸمر ٖمڇمإلٛمالل ٖمڇمحلرٲمډم واٮمٿمٻمځمٴمډم، ٬مڇمل ١مځمدي  –٬مدس رسه  –اٮم٠مٲمذي 

أن األرواح تعؾم بسك إقامة احلرمة والشتفاكة »: "ڂمقادر إصقل"٥مـ  "احلديٻمډم"٥مبد اٮمٹمٿمل ٓم 

 أهـ (84).«فتتلذى بذلك

ألن أمم ظذ مجرة أو شقف أو أخصف كعع برجع »: ڇمل اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ٬م

رواه اٖمـ ٲمڇمٙمف ٥مـ ٥مٻمبډم ٖمـ ٥مڇمٲمر ريض اهلل ٥مٿمف وإ١مٿمڇمده  (85) .«أحب إيل من أن أمم ظذ قزمسؾم

  .ٙمځمد ٭مَم أ٫مڇمد اٜمٿمذري
يل من أن أضل ظذ قز ألن أضل ظذ مجرة أحب إ»: ٬مڇمل ١مځمدڂمڇم ٥مبد اهلل ٖمـ ٲمسٸمقد ريض اهلل ٥مٿمف

 (86) .شمسؾم

كام أكره أذى ادممن يف »وهذا اٮمٴمحڇمنم اجلٽمځمؾ ١مڃمٮمف أٚمد ٥مـ وطء اٮمٻمٟم ٖمڇمٮمٻمدم ٫مڃمٙمڇمب 

 (87) ."ذح اٮمٴمدور"أٛمرٙمف ١مٸمځمد ٖمـ ٲمٿمٴمقر ٓم ١مٿمٿمف ٭مَم ٓم . «حقاته فنين أكره أذاه بعد موته

ٮمځمس ٓم  –ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م  -وهذه إٚمڇمديڋم ٗمڄميد ٲمڇم اٛم٠مڂمڇم وٗمڄمذن أن ٗمڃمويؾ أنم ٙمٸمٺمر  :أقول

ِمٽمف ٫مبَم ٓم ٥مڇمٲمډم اٮمټمتڈم ڂمڃمٛمذ ٥ٓمتٵمڇمدهڇم ٖمٿمٴمقص إٚمڇمديڋم وٕڂمف ٥مٽمځمف إ٭مثر و٬مد ڂمٴمقا أن 

اٮمٸمپمؾ ٖمَم ٥مٽمځمف إ٭مثر وأڂمف ٓ يٸمدل ٥مـ روايډم ٲمڇم وا٫مٻمتڀمڇم درايډم ٫مټمځمػ إذا ٭مڇمن هق ا٢ٕمڀمر ا٤ٕمڀمر 

 .٫متبٰم "دةاٮمٸمپم"إ٭مثر إزهر، وهبذا يٵمٸمػ ٲمڇم ز٥مؿ اٮمٸمالٲمډم اٮمبدر ٓم 

                                                        

 (::2/7)أ٢مٸمډم اٮمٽمپمٸمڇمت، ٖمڇمب د٫مـ اٜمځمڊم،  (83)

 [3/ 4]ڂمقادر إصقل ٔم أٚمڇمديڋم اٮمر١مقل،  (84)

ٿمڇمئز، ٖمڇمب ٲمڇم ٙمڇمء ٓم اٮمٿمڀمل ٥مـ اٜمٯم ٥مٝم اٮمٻمبقر واجلٽمقس ٥مٽمځمڀمڇم، أٛمرٙمف اٖمـ ٲمڇمٙمف ٔم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اجل (85)

ٕن ِمپمد ٖمـ إ١مَم٥مځمؾ ٢مځمخ اٖمـ ٲمڇمٙمډم و٘مٻمف أٖمق ٚمڇمٗمؿ . ٓم اٮمزوائد إ١مٿمڇمده صحځمح[ ::5/ 2]2678/اٮمر٬مؿ

 .وٖمڇم٬مل رٙمڇمل اإل١مٿمڇمد ٥مٝم ذط اٮمٳمځمخ٧م. واٮمٿمسڇمئل واٖمـ ٚمبڇمن

 [2:8/ :] 9:77/أٛمرٙمف اٮمٶمٟماڂمك ٔم اٜمٸمجؿ اٮمټمبٞم، اٮمر٬مؿ (86)

ٓم ڂمبذ ٲمـ أٛمبڇمر ٲمـ رأى اٜمقٗمك ٓم ٲمٿمڇمٲمف و١مڃمٍمؿ ٥مـ ( 3)٫مٴمؾ : ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك واٮمٻمبقر(87) 

 [3:3ص ]ٚمڇمٍمؿ ٫مڃمٛمٟموه،
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ٕٙمؾ هذه إٚمڇمديڋم ٲمٿمع ٥مٽمَمؤڂمڇم ٲمـ اٮمقطء ٥مٝم اٮمٻمٟم واجلٽمقس ٥مٽمځمف ووضع اٮمٻمدم ٥مٽمځمف ٲمـ 

 .ٕن ٭مؾ ذٮمؽ ٛمالف ٚمرٲمډم اٜمڄمٲمـ وٗمرك أدب وٲمڀمڇمڂمډم (  )٪مٞم رضورة

أن أٖمڇم ٚمٿمځمٺمډم ٭مره وطء اٮمٻمٟم »و٪مٞمهڇم  "اٜمحځمط"و "اٮمبدائع"و "اٮمتحٺمډم"و "اٮمٿمقادر"٫مٺمل 

 (89) ."احلٽمځمډم"٭مذا ڂمٻمؾ اٮمٸمالٲمډم اٖمـ أٲمٞم احلڇمج ٓم  شحلڇمٙمډم ٥مٽمځمفواٮمٻمٸمقد أو اٮمٿمقم أو ٬مٵمڇمء ا

واٮمټمراهډم ٥مٿمد اإل٣مالق ٭مراهډم حتريؿ ٭مَم سٚمقا ٖمف ٲمع ٲمڇم يٺمځمده ٲمـ اٮمٿمڀمل اٮمقارد ٓم  :أقول

 .إٚمڇمديڋم ٲمٸمٽمالً ٖمڇمإليذاء، واإليذاء ٚمرام ٫مڀمذا ٲمڇم ڂمديـ اهلل ٗمٸمڇم٨م ٖمف

إن ٌم يټمـ ٮمف » "اٮمرساج اٮمقهڇمج"ٲمـ  "ڂمقر اإليٵمڇمح"٥مٝم ذح  "اٮمٶمحٶمڇمويډم"وإن ٬مځمؾ ٓم 

 (:8) .ش٣مريؼ أٓ ٥مٝم اٮمٻمٟم ٙمڇمز ٮمف اٜمٯم ٥مٽمځمف ٮمٽمرضورة

وهذا أيٵًمڇم دٮمځمؾ ٥مٝم ٲمڇم اٛم٠مڂمڇم ٲمـ ٭مراهډم اٮمتحريؿ ٫مڅمن اٜمٺمڀمقم اٜمخڇمٮمػ ٲمٸمتٟم ٓم  :أقول

اٮمروايڇمت و٭مالم اٮمٸمٽمَمء ٖمڇمٓٗمٺمڇمق ٫مڃم٫مڇمد أن اٜمٯم ٓ جيقز ٖمال رضورة وٲمڇم ٓ جيقز ٫مڃمدڂمڇمه ٭مراهډم 

 .اٮمتحريؿ

ٓم  –ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م  –٬مڇمل اٮمقاٮمد » "احلديٻمډم اٮمٿمديډم"٬مڇمل اٮمٸمالٲمډم ١مځمدي ٥مبد اٮمٹمٿمل اٮمٿمڇمٖمٽمز ٓم 

وذ٭مر إ٘مر اٮمذي  (91) .اٮمخش....ويټمره أن يق٣مڃم اٮمٻمٟم ٜمڇم روي ٥مـ اٖمـ ٲمسٸمقد "اٮمدرر"ذٚمف ٥مٝم 

 .رويٿمڇمه

 .أهـ(92)شځمفيټمره أن يٶمڃم ٥مٝم اٮمٻمٟم يٸمٿمل ٖمڇمٮمرٙمؾ، ويٻمٸمد ٥مٽم» "اٜمحځمط"وڂمٻمؾ ٲمـ 

                                                        

اٮمرضورة ٲمثالً إذا أرادوا اٜمٯم ٖم٧م اٮمٻمبقر حلٺمر اٮمٻمٟم أو اٮمد٫مـ واٮمٻمبقر ٚمڇمئٽمډم : و٬مقٮمف ٲمـ ٪مٞم رضورة  (88)

ه احلڇمٙمډم يڄمذن ٍمؿ ٓم ذٮمؽ ٥مٝم أُنؿ يڄمٲمرون ٖمڇمٮمتحرز ٖمٻمدر ا١ٓمتٶمڇم٥مډم دوُنؿ وٖٓمد ٍمؿ ٲمـ ذٮمؽ ٫مٽمڀمذ

٥مـ  "ٲمرا٬مل اٮمٺمالح"٥مٝم  "ٚمڇم٢مځمډم اٮمٸمالٲمډم اٮمٶمحٶمڇموي"ويپمٳمقن ٚمٺمڇمة دا٥م٧م ٮمألٲمقات وٲمستٹمٺمريـ ٍمؿ، ٓم 

٫مڅمن ٌم يټمـ ٮمف ٣مريؼ إٓ ٥مٝم اٮمٻمٟم »و٥مـ اٮمرساج . أهـ. شاٮمقطء حلڇمٙمډم ٭مد٫مـ اٜمځمڊم ٓ يټمره»، "ذح اٜمٳمټمڇمة"

 [522ص ]ٚمڇم٢مځمډم اٮمٶمحٶمڇموي ٥مٝم اٜمرا٬مل، ٫مٴمؾ ٓم زيڇمرة اٮمٻمبقر، .  ٲمٿمف. شز ٮمف اٜمٯم ٥مٽمځمف ٮمٽمرضورةٙمڇم

 (2/431)ٖمدائع اٮمٴمٿمڇمئع،  (89)

 [523ص ]ٚمڇم٢مځمډم اٮمٶمحٶمڇموي ٥مٝم اٜمرا٬مل، ٫مٴمؾ ٓم زيڇمرة اٮمٻمبقر،  (:8)

 (3/615)احلديٻمډم اٮمٿمديډم، اٮمٴمٿمػ اٮمثڇمڂمك ٲمـ إصٿمڇمف اٮمتسٸمډم ٔم آ٫مڇمت اٮمرٙمڇمل،  (91)

، شويټمره أن يقضڃم ٥مٝم اٮمٻمٟم يٸمٿمل ٖمڇمٮمرٙمؾ أو يٻمٸمد ٥مٽمځمف أو يٻميض ٥مٽمځمف ٚمڇمٙمډم»: اٜمحځمط اٮمٟمهڇمين، وٮمٺمٷمف (92)

، ٔم احلديٻمډم اٮمٿمديډم، اٮمٴمٿمػ اٮمثڇمڂمك ٲمـ إصٿمڇمف اٮمتسٸمډم ٔم [461/ 3]اٮمٺمٴمؾ اٮمثڇمين واٮمثال٘مقن ٓم اجلٿمڇمئز، 
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 . ٖمڇمٮمرٙمؾ -يٸمٿمل– :قوله

  .٫مرس ٖمذٮمؽ، ٮمئال حيپمؾ ٥مٝم اجلَمع :قؾت

ويټمره أيٵًمڇم ٖمؾ أ٢مد ٜمڇم ٫مځمف ٲمـ زيڇمدة ا١ٓمتخٺمڇمف ٭مڇمٮمقطء ٥مٝم ١مٶمح اٜمسجد ٲمع  :أقول

اٮمدٓٮمډم ٥مٝم ٗمٿمڇمهل اٮمٻمٽمڈم ٓم ٗمٿمڇمد اٜمقت ٫مټمڇمن احلپمؾ ٥مٝم اٮمقطء ٖمڇمٮمرٙمؾ ٮمځمټمقن أدٛمؾ ٓم اٮمٿمڀمل 

 .ٖمٶمريؼ دٓٮمډم اٮمٿمص ٓ ٕڂمف ٪مٞم ٲمټمروه وهټمذا يٿمبٹمل أن يٺمڀمؿ ٥مـ اٮمقطء ٖمپمٸمٿمك اجلَمع

 .(93)شأڂمف واٮم٠ماب اٮمذي ٥مٽمځمف ٚمؼ اٜمځمڊم ٫مال جيقز أن يق٣مڃم» "ٙمڇمٲمع اٮمٺمتڇموى"وأورد ٥مـ 

 .(94)شأن اٜمٯم ٥مٝم اٮمٻمبقر يټمره» "اٜمجتبك"و٥مـ 

٫مڅمن ٲمـ اٮمسٿمډم أن ٓ يٶمڃم اٮمٻمبقر ٓم ڂمٸمٽمځمف »: "ذح ذ٥مډم اإل١مالم"و "ذ٥مډم اإل١مالم"و٥مـ 

 .اٮمخ(95) ش....اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٭مڇمن يټمره ذٮمؽ

 .(96)شيټمره »:و٥مـ اإلٲمڇمم ٢مپمس إئپمډم احلٽمقاين أڂمف ٬مڇمل

 أهـ. (97)شيڃم٘مؿ ٖمقطء اٮمٻمبقر ٕن ١مٻمػ اٮمٻمٟم ٚمؼ اٜمځمڊم»: و٥مـ اإلٲمڇمم اٮم٠م٭مَمين ٬مڇمل

 .زىًمڇموهذا ڂمص ٥مٝم ٲمڇم اٛم٠مڂمڇم ٲمـ ٭مراهډم اٮمتحريؿ إذ ٓ إ٘مؿ ٓم اٜمټمروه ٗمٿم :أقول

 .ٕن ٲمرٙمٸمف إ٨م ٛمالف إو٨م

 .وٕڂمف رٖمَم ٗمٸمپمده اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٖمځمڇمڂًمڇم ٮمٽمجقاز واٮمٿمبل ٲمٸمٴمقم ٥مـ ٗمٸمدم اإل٘مؿ

 .وٕن اٜمڄم٘مؿ ٓ جيقز ٫مال ٲمٸمٿمك ٮمبځمڇمن اجلقاز

٥مـ اٮمٸمالٲمډم أنم اٮمسٸمقد،  "رد اٜمحتڇمر"وُٕنؿ سٚمقا أڂمف جيڇمٲمع اإلٖمڇمٚمډم ٭مَم ٓم أذٖمډم 

 .ٓ ْمڇمٲمٸمڀمڇمواٜمٸمٴمځمډم 

 .وُٕنؿ يٸمٟمون ٥مٿمڀمڇم ٖمٿمٺمل اٮمبڃمس وأي ٖمڃمس أ٥مٷمؿ ٲمـ اإل٘مؿ

                                                                                                                                                               

 (3/615)آ٫مڇمت اٮمرٙمڇمل، 

 (3/615)اٮمتسٸمډم ٔم آ٫مڇمت اٮمرٙمڇمل،  احلديٻمډم اٮمٿمديډم، اٮمٴمٿمػ اٮمثڇمڂمك ٲمـ إصٿمڇمف (93)

 (3/615)احلديٻمډم اٮمٿمديډم، اٮمٴمٿمػ اٮمثڇمڂمك ٲمـ إصٿمڇمف اٮمتسٸمډم ٔم آ٫مڇمت اٮمرٙمڇمل،  (94)

 (3/616)احلديٻمډم اٮمٿمديډم، اٮمٴمٿمػ اٮمثڇمڂمك ٲمـ إصٿمڇمف اٮمتسٸمډم ٔم آ٫مڇمت اٮمرٙمڇمل،  (95)

 .اٜمرٙمع اٮمسڇمٖمؼ (96)

 .اٜمرٙمع اٮمسڇمٖمؼ (97)
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وٕن اٜمڄم٘مؿ واٙمڈم اٮم٠مك وٲمڇم وٙمڈم ٗمر٭مف ٭مڇمن ٫مٸمٽمف ٲمٻمڇمرًٖمڇم ٮمٽمحرام، وهذا ٲمٸمٿمك ٭مراهډم 

 .اٮمتحريؿ

ٲمع ٲمڇم ا٥متٻمدڂمڇم أن هلل  "اٮمتٽمقيح"٭مَم ٓم  وُٕنؿ ڂمٴمقا أن ٫مڇم٥مؾ اٜمټمروه ٗمٿمزىمًڇم ٓ يٸمڇم٬مڈم أصالً 

 .ٝم ٭مؾ ٙمريرة وٮمق صٹمٞمةٗمٸمڇم٨م أن يٸمڇم٬مڈم ٥م

ذب "٫مڀمذه ٖمحپمد اهلل ٗمٸمڇم٨م ١مبٸمډم دٓئؾ ڂمڇم٣مٻمډم ٖمڃمن ٲمڇم و٬مع ٥مـ ٖمٸمض أٖمٿمڇمء اٮمزان ٓم ر١مڇمٮمډم 

ٓم  "اٮمبحر"ٲمـ أن اٜمټمروه ٗمٿمزىًمڇم ٲمـ اٮمٴمٹمڇمئر ٪مٽمط ٫مڇمٚمش وٛمٶمڃم ٥مٷمځمؿ، ڂمٸمؿ ٬مد سح  "اٮمدٛمڇمن

 "ٲمرا٬مل اٮمٺمالح"وذٚمف  "ڂمقر اإليٵمڇمح"وٓم . شأن اٜمټمروه حتريًَم ٲمٿمڀمڇم، ٫متثبڊم وٓ ختبط» "ٖمحره"

ٜمڇم  (99)ش٭مره و٣مڄمهڇم ٖمڇم٬ٕمدام»و٫مځمف  (98) .شٲمـ ٪مٞم أن يٶمڃم اٮمٻمبقر»٫مٴمؾ ٓم زيڇمرة اٮمٻمبقر وڂمدب زيڇمرهتڇم 

  .٫مځمف ٲمـ ٥مدم آٚم٠مام

ٮمق وٙمد ٣مريٻًمڇم ٓم اٜمٻمٟمة وهق يٷمـ أڂمف ٣مريؼ أٚمد٘مقه ٓ يپمٯم ٓم ذٮمؽ وإن »: و٬مڇمل ٬مڇميض ٛمڇمن

 .أهـ ٲمٽمخٴًمڇم. شٌم يٻمع ٓم ضپمٞمه ٓ ٖمڃمس ٖمڃمن يپمٯم ٫مځمف

وهذا أيٵًمڇم دٮمځمؾ ٲمڇم اٛم٠مڂمڇمه ٫مڅمڂمف ٥مٽمؼ ڂمٺمل اٮمبڃمس ٥مٝم أن ٓ يٻمع ٓم ٬مٽمبف أڂمف ٣مريؼ ٥مٝم  :أقول

٬مٟم ٫مڃم٫مڇمد وٙمقد اٮمبڃمس ٫مځمَم إذا و٬مع ذٮمؽ ٓم ڂمٺمسف وأيٵًمڇم ٬مد ٗمٻمدم اٮمتٰميح ٖمڇمحلرٲمډم ٥مـ 

 .-ريمڀمؿ اهلل ٗمٸمڇم٨م  –٥مـ ٥مٽمَمئٿمڇم  "اٮمٶمحٶمڇموي"و"اٮمٳمڇمٲمل"

ٓ ٖمڃمس ٖمزيڇمرة اٮمٻمبقر »: "اٮمٹمرر"و "اٮمدرر"ٮمٿمڇمٖمٽمز ٓم ٚمڇم٢مځمتف ٥مٝم ٬مڇمل اٮمٸمالٲمډم إ١مَم٥مځمؾ ا

 أهـ (1:).«"اٜمٽمتٻمط"و "اٮمبدائع"ٲمـ وطء اٮمٻمبقر ٭مَم ٓم  (  )واٮمد٥مڇمء ٮمألٲمقات إن ٭مڇمڂمقا ٲمڄمٲمٿم٧م

 أهـ. (2:)شٲمـ آ٫مڇمت اٮمرٙمؾ اٜمٯم ٥مٝم اٜمٻمڇمٖمر»: ٬مڇمل ١مځمدي اٮمٸمالٲمډم ٥مبد اٮمٹمٿمل اٮمٿمڇمٖمٽمز

ق ٲمٸم٠مًضڇم ٥مٝم ٲمـ د٫مـ ٥مٿمد ٬مبقر أ٬مڇمرٖمف ٛمٽمؼ ٫مځمجتڇمز و٬مڇمل اٮمٸمالٲمډم اٜمحٻمؼ ٥مٝم اإل٣مال

٬مبقرهؿ و٣مڃم ٖمڇم٬ٕمدام ويٴمؾ إ٨م ٬مبقر أ٬مڇمرٖمف ٫مٻمڇمل يٿمبٹمل ٍمؿ أن يزوروا ٥مـ ٙمٿمڈم ويد٥مقا وٓ 

                                                        

 [522ص ]ٓم زيڇمرة اٮمٻمبقر،  ٚمڇم٢مځمډم اٮمٶمحٶمڇموي ٥مٝم اٜمرا٬مل، ٫مٴمؾ  (98)

 [525ص ]ٚمڇم٢مځمډم اٮمٶمحٶمڇموي ٥مٝم اٜمرا٬مل، ٫مٴمؾ ٓم زيڇمرة اٮمٻمبقر،   (99)

 .ٲمٿمف – 23آٲمٿم٧م : ٥مٝم صځمٹمډم اٜمٺمٸمقل، أي  (:9)

 (3/616)احلديٻمډم اٮمٿمديډم، اٮمٴمٿمػ اٮمثڇمڂمك ٲمـ إصٿمڇمف اٮمتسٸمډم ٔم آ٫مڇمت اٮمرٙمڇمل،  (1:)

 (:3/36)٣مريٻمډم اٜمحپمديډم، اٮمٴمٿمػ اٮمثڇمٲمـ ٔم آ٫مڇمت اٮمرٙمڇمل،  (2:)
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يټمره واجلٽمقس ٥مٝم اٮمٻمٟم وو٣مڄمه وٚمځمٿمئذ ٫مَم يٴمٿمٸمف اٮمٿمڇمس »: يدڂمقا ٲمـ ٬مبقرهؿ، ٫مٻمد ٬مڇمل ٓم اٮمٺمتح

. (3:)شٲمـ وطء ٗمٽمؽ اٮمٻمبقر إ٨م أن يٴمؾ إ٨م ٬مٟم ٬مريبف ٲمټمروهممـ د٫مٿمڊم أ٬مڇمرٖمف ٘مؿ د٫مـ ٚمقاٮمځمڀمؿ ٛمٽمؼ 

 (  )أهـ

٫مڇمٮمٿمڀمل ٮمٽمتٿمزيف و٥مپمؾ ٥مٝم »و٬مڇمل ٥م٦م اٮمٻمڇمري ٓم ذح اٜمق٣مڃم  "اٜمحٯم"و٬مڇمل ( األزهري)

 .اڂمتڀمك شِمپمقل ٥مٝم اٮمرٛمٴمډم إذا ٌم يټمـ ٥مٝم وٙمف اٜمڀمڇمڂمډم

هذا اٮمټمالم ٕصؾ ڂمسخډم هذا ِمتڇمج إ٨م ٗمٴمحځمح اٮمٿمٻمؾ ٫مال ڂمثؼ هبذا ٲمڇم ٌم يتحٻمؼ ٲمٶمڇمٖمٻمډم  :أقول

حتڊم ٚمديڋم  "اٜمٳمټمڇمة"اٜمٴمٿمػ ٥مٝم أڂمف ٲمٸمڇمرض ٖمَم سح ٖمف اٮمٸمالٲمډم ٥م٦م اٮمٻمڇمري ڂمٺمسف ٓم ذح 

أن ْمٴمص اٮمٻمبقر، وأن »ُنك ر١مقل اهلل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ : ٥مـ ٙمڇمٖمر ريض اهلل ٥مٿمف ٬مڇمل)

أي ( أن ٗمق٣مڃم)ٮمسالم رواه اٮم٠مٲمذي ٚمځمڋم ٬مڇمل حتڊم ٬مقٮمف ٥مٽمځمف اٮمٴمالة وا. شيټمتڈم ٥مٽمځمڀمڇم، أن ٗمق٣مڃم

اٮمٿمڀمل ٥مـ اٮمتجٴمځمص واٮمټمتڇمٖمډم واٮمقطء  ":إزهڇمر"٬مڇمل ٓم . ٖمڇمٕرٙمؾ ٜمڇم ٫مځمف ٲمـ ا١ٓمتخٺمڇمف

 (5:) ڂمٻمٽمف اٮمسځمد وٓم و٣مئف ٮمٽمزيڇمرة ِمؾ ٖمحڋم. ٮمٽمټمراهډم واٮمقطء حلڇمٙمډم ٭مزيڇمرة ود٫مـ ٲمځمڊم ٓ يټمره

ٙمف اٜمڀمڇمڂمډم ٚمځمڋم ٙمزم هڀمٿمڇم ٖمڇم١ٓمتخٺمڇمف وأ٣مٽمؼ اٜمٿمع و٬مځمد اٮمرٛمٴمډم هٿمڇمك إذا ٌم يټمـ ٥مٝم و 

سح ٓم اٮمبحر وٓم ا٢ٕمبڇمه  شإذا اٙمتپمع احلالل واحلرام ٪مٽمڈم احلرام»وأڂمڊم ٛمبٞم ٖمڃمڂمف 

                                                        

 [253/ 3]اٮمخ، ....٫مٴمؾ ٓم اٮمد٫مـ ٬مقٮمف ويٽمحد اٮمسٿمډم ٥مٿمدڂمڇم اٮمٽمحد: ذح ٫متح اٮمٻمدير(3:) 

٬مځمد اٜمحٯم هذه اٮمټمراهډم ٖمڇمٮمټمراهډم اٮمتٿمزىمځمډم ٚمځمڋم ٬مڇمل أي اٮمټمراهډم (: -٪مٺمر ٮمف اٮمٻمقي  –٬مڇمل إزهري )  (4:)

ٚمځمڋم ٬مڇمل ٓم ٖمځمڇمن ٓ  شاٮمبڇمرق ذح اٜمٳمڇمرق»اٮمتٿمزىمځمډم وٲمرٙمٸمف ٛمالف إو٨م ٭مَم سٚمف اٖمـ اٜمٽمؽ ٫مٺمل 

هڀمٿمڇم ٓ  "اٮمٺمتح"وأڂمڊم ٛمبٞم ٖمڃمن ٲمڇم ڂمٻمؾ ٥مـ ش ْمٽمسقا ٥مٝم اٮمٻمبقر اٮمٿمڀمل ٮمٽمتٿمزيف ٜمڇم ٫مځمف ٲمـ ا١ٓمتخٺمڇمف ٮمٽمپمځمڊم

يالئؿ ٗمٺمٴمځمٽمف، ٖمؾ يدل ٖمڅم٣مال٬مف ٥مٝم أن صٿمځمع هڄمٓء اٮمٿمڇمس ٲمټمروه ٭مراهډم حتريؿ ٕن ٭مراهډم اٮمتحريؿ هل 

وٛمرم  "اڂمتڀمك"و٬مڇمل ٖمٸمد ڂمٻمٽمڀمڇم  "اٮمٺمتح"ٯم ٖمٻمٶمٸمډم ٲمـ ٭مالم اٜمرادة ٥مٿمد اإل٣مالق وٮمځمڊم ٢مٸمري ٜمڇمذا ٙمڇمء اٜمح

وهؾ هذا . اٮمخش....وٚمځمٿمئذ ٫مځمَم يٴمٿمٸمف ٲمـ د٫مـ»: آڂمٺًمڇم وهق ٬مقٮمف "اٮمٺمتح"ٲمـ ٭مالٲمف اٜمتٴمؾ ٖمٻمقٮمف اٜمٿمٻمقل ٲمـ 

أن اٮمٿمڀمل ٗمٿمزىمل وٲمڇم  "اٮمبڇمرق"إٓ ٛمځمڇمڂمډم وٗمٽمبځمس ٥مٝم اجلڀمٽمډم ٘مؿ ممڇم ٓ يٻميض ٲمٿمف اٮمٸمجڈم أڂمف ڂمٻمؾ ٖمٿمٺمسف ٥مـ 

أن اٮمتٸمٽمځمؾ ٖمڇم١ٓمتخٺمڇمف يٸمقد ٥مٝم اٮمد٥مقى ٖمڇمٮمٿمٻمض ٫مڅمن ا١ٓمتخٺمڇمف ٚمرام وٮمځمس ٲمټمروًهڇم ٗمٿمزىًمڇم ٫مَم  أدرى

وٙمد ٫مځمف ا١ٓمتخٺمڇمف حيرم ٖمال ٛمالف ٫مڅميراد اٜمحٯم هذا اٮمټمالم ڂمٻمض إلٖمرام ٲمڇم هق ٖمٴمدده ٲمـ اٜمرام ٭مَم هق 

 .٪مٞم ٛمڇمف هذا

 [5/278] د٫مـ اٜمځمڊم، ، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمبٲمر٬مڇمة اٜمٺمڇمٗمځمح ذح ٲمٳمټمڇمة اٜمٴمڇمٖمځمح(5:) 
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 (7:).(6:)و٪مٞممهڇم

أ٬مبٽمڊم ٲمـ اٮمٳمڇمم إ٨م »روى إٲمڇمم اٜمحدث أٖمق ٖمټمر اٖمـ أنم اٮمدڂمځمڇم ٥مـ أنم ٬مالٖمډم ريض اهلل ٥مٿمف 

ٟم ٫مٿمپمڊم ٘مؿ اٮمبٰمة ٫مٿمزٮمڊم اخلٿمدق ٫متٶمڀمرت وصٽمځمڊم ر٭مٸمت٧م ٖمڇمٮمٽمځمؾ ٘مؿ وضٸمڊم رأد ٥مٝم ٬م

 (8:) .اٮمخش.... اڂمتبڀمڊم ٫مڅمذا ٖمٴمڇمٚمڈم اٮمٻمٟم يٳمتټمل ويٻمقل ٮمٻمد آذيتٿمل ٲمٿمذ اٮمٽمځمٽمډم

٥مـ أنم ٥مثَمن اٮمٿمڀمدي ٥مـ اٖمـ ٲمځمٿمڇم ش دٓئؾ اٮمٿمبقة»وروى اٖمـ أنم اٮمدڂمځمڇم واإلٲمڇمم اٮمبځمڀمٻمل ٓم 

دخؾت اجلباكة ورقدت فقفا بعد ما صؾقت ركعتغ واهلل إين كـت مـتبًفا إذ »: اٮمتڇمٖمٸمل أڂمف ٬مڇمل

 (9:) .شؿعت صاحب الؼز يؼول قم فؼد آذيتـيش

أن رٙمال وضع رٙمٽمف ٥مٝم ٬مٟم ٫محدث ٲمـ »وروى اإلٲمڇمم احلڇم٫مظ أٖمق ٲمٿمدة ٥مـ ٬مڇم١مؿ ٖمـ ّمځمپمرة 

ذ٭مرمهڇم اٮمٸمالٲمډم اٮمسځمق٣مل ٓم ذح . شاٮمٻمٟم صقت رٙمؾ يٻمقل إٮمځمؽ ٥مٿمل يڇم رٙمؾ وٓ ٗمڄمذين

 (::) .اٮمٴمدور

ٮمإلٲمڇمم أنم ٙمٸمٺمر وٲمٿمؿ ٗمڇمٖمٸمف ٲمـ ٖمٸمض و٫مځمڀمڇم ٗمڃم٭مځمد ٜمڇم ٥مٽمځمف ٥مڇمٲمډم ٥مٽمَمئٿمڇم ٛمال٫ًمڇم  :أقول

 .اٜمتڃمٛمريـ

 –ٲمد ٤مٽمف اٮمٸمڇمٕم  –ٚمرضة ١مځمدي أٖمڇم احلس٧م أيمد اٮمٿمقري  –٪مٺمر اهلل ٗمٸمڇم٨م ٮمف  –و١مپمع اٮمٺمٻمٞم 

ٲمر ٫مځمڀمڇم رٙمؾ ٖمجڇمٲمق١مډم ش ٭مٿمڌم ٢مڀمځمدان»ٙمبڇمڂمډم يٻمڇمل ٍمڇم ش ٲمڇمرهرة اٜمٶمڀمرة»يٻمقل إن ٓم ٖمالدڂمڇم ٬مرب 

قس ٓم إرض، ٫مٸمٽمؿ أن هٿمڇمك ٬مًٟما وٚمدث ٲمـ و٭مڇمڂمڊم إرض رٛمقة ٓم ٲمقضع ٫مسڇمخ رٙمؾ اجلڇمٲم

 .اٮمٻمٟم صقت يٻمقل يڇم هذا آذيتٿمل، و٬مع ٚمڇم٫مر ٙمڇمٲمق١مؽ ٥مٝم صدري

                                                        

 [:21ص ]اٮمٻمڇم٥مدة اٮمثڇمڂمځمډم  : ا٢ٕمبڇمه واٮمٿمٷمڇمئر ٖٓمـ ڂمجځمؿ(6:) 

 .اڂمتڀمك ٭مالم إزهرى(7:) 

ٓم ڂمبذ ٲمـ أٛمبڇمر ٲمـ رأى اٜمقٗمك ٓم ٲمٿمڇمٲمف و١مڃمٍمؿ ٥مـ  ٫مٴمؾ: ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك واٮمٻمبقر(8:) 

 [3:8ص ]ٚمڇمٍمؿ ٫مڃمٛمٟموه، 

، و ايٵمڇم ٔم [51/ 8]اٮمخ، ....٢مځمئڇم ٲمـ آ٘مڇمر ڂمبقة ِمپمد ٥مٝم ٥مڀمده أٖمقاب ٲمـ رأى ٓم ٲمٿمڇمٲمف: دٓئؾ اٮمٿمبقة(9:) 

 [322ص ]ذح اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك واٮمٻمبقر،  ٫مٴمؾ ٫مځمف ٫مقائد  

إن رٙمال و٣مكء ٥مٝم ٬مٟم وإن ٬مٽمبف ٮمځمٻمٷمڇمن إذ ١مپمع صقٗمڇم ٲمـ اٮمٻمٟم إٮمځمؽ ٥مٿمل » : ذ٭مره اإلٲمڇمم اٮمسځمق٣مك ٖمٽمٺمظ  (::)

 [3:4ص ]ٚمڇمل اٜمقٗمك واٮمٻمبقر  ٔم ذح اٮمٴمدور ٖم٩محش يڇم رٙمؾ ٓ ٗمڄمذيٿمل
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 .و٫مځمڀمڇم ٬مٴمډم ٮمٶمځمٺمډم ٗمدل ٥مٝم ٥مٷمؿ ٬مدرة اهلل ٗمٸمڇم٨م و٥مجځمڈم صٿمٸمف ٓم اٮمٳمڀمداء

أن وضح ٚمټمؿ اٜمسڃمٮمډم وضقح اٮمٳمپمس ٖمحپمد اهلل ٗمٸمڇم٨م إذ ُنك اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف 

قس ٥مٝم اٮمٻمٟم و٥مـ ٗمق١مده و٥مـ اٜمٯم ٓم اٜمٻمڇمٖمر ٓم اٮمٿمٸمڇمل، وٲمٿمع اٮمٸمٽمَمء ٲمـ اٜمٯم و١مٽمؿ ٥مـ اجلٽم

٫مځمَم أٚمدث ٲمـ اٮمٶمريؼ ٓم اٜمٻمٟمة ٚمذًرا ٲمـ أن ٗمٶمڃم اٮمٻمبقر وأٲمروا اٮمٿمڇمس أن ٓ يٵمٸمقا أ٬مداٲمڀمؿ ٥مٝم 

ٓ و٬مڇمٮمقا اٮمسٿمډم أن ٓ جيٽمسقا ٥مٿمدهڇم ٚمتك ٮمٽمزيڇمرة ٖمؾ إٚمڈم أن . اٮمٻمٟم ٖمؾ وُنقهؿ ٥مـ اٮمٿمقم ٥مٿمدهڇم

 .يدڂمقا ٲمٿمڀمڇم أدًٖمڇم وأن يزروا ٲمـ ٖمٸمد

واٮمٸمٽمَمء وإن أٖمڇمٚمقا أن ٗمٸمٽمػ اٮمدواب احلٳمځمش اٮمځمڇمٖمس ٖمڃمن يٻمٶمع احلٳمځمش وحيپمؾ إ٨م 

اٮمدواب ٓ أن ختٝم اٮمدواب ٗمرٗمع، وسٚمقا أن ٚمرٲمډم اٜمسٽمؿ ١مقاء ٚمځمڇًم أو ٲمځمتڇًم وأن إٲمقات ٗمتڃمذى 

  .ٖمَم ٗمتڃمذى ٖمف إٚمځمڇمء وأن إيذاءهؿ ٚمرام

إ١مڇمءة ٮمألدب وأي إ١مڇمءة وٲمڀمڇمڂمډم وٲمڄم٘مؿ [ اٮمبٿمڇمء ٓم اٜمٻمٟمة]اٜمذ٭مقر ٓم اٮمسڄمال  ٫مٷمڀمر أن اٮمٺمٸمؾ

وٲمقٙمڈم ٥مذاب، ٕن اٜمټمڇمن إذا ٖمٿمل ٮمٽمسټمـ ٫مځمتحٻمؼ اٜمٯم واٜمرور واجلٽمقس واٮمٵمجٸمډم وو٣مڄمهڇم 

ٖمڇمٮمٻمدم و٭مؾ رء ٚمتك اٮمٹمڇمئط واٮمبقل واجلَمع وٓ ٗمبٻمك هٿمځمئډم ٲمـ ٥مدم احلځمڇمء وٲمـ إيذاء إٲمقات 

  –ٮمٸمځمڇمذ ٖمڇمهلل رب اٮمٸمڇمٜم٧م وا –اٜمسٽمپم٧م 

٭مَم سح ٖمف اٮمٸمالٲمډم  شأيَم ُمٽمس لمع أرٖمٸم٧م ٲمسٽمًَم ٫مالٖمد أن يټمقن ٫مځمڀمؿ وٕم»٬مڇمل اٮمٸمٽمَمء 

و٤مڇمهر أن هٿمڇمك ٲمئڇمت ٲمـ ٬مبقر . "اٮمتځمسٞم ذح اجلڇمٲمع اٮمٴمٹمٞم"ٓم  –ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م  –اٜمٿمڇموي 

٫مـ ٓم ٬مٟم واٚمد ٫مالٖمد أن يټمقن ٫مځمڀمؿ اٜمسٽمپم٧م ٓم ٲمٻمڇمٖمر أهؾ اإل١مالم ٖمؾ ٓ حيٱم إٓ اهلل ٥مدد ٲمـ د

٥مبڇمد ٲمٻمبقٮمقن وهذا إٲمر أرٙمك ٓم إٲمقات، ٫مټمؿ ٲمـ ٥مبد ٲمتٽمقث ٖمڇمٮمذڂمقب ٣مڇمب و٣مڀمر ٖمٸمد 

  .اٜمقت

أٛمرٙمف أٖمق ڂمٸمځمؿ واٮمبځمڀمٻمل  .(   )«ادوت كػارة لؽل مسؾم»:٬مڇمل اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ

                                                        

اٜمڄمٲمـ واٜمسٽمؿ ٓم اٮمٻمرآن واحلديڋم يٶمٽمؼ ٥مٝم أهؾ اٮمسٿمډم ٛمڇمصډم ٚمځمڋم ٌم يقٙمد ٓم زٲمـ : ٫مڇمئدة ٙمٽمځمٽمډم  (211)

ڂمزول اٮمٻمرآن وإر٢مڇمده صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٖمڇمٕٚمڇمديڋم إٓ أهؾ احلؼ أهؾ اٮمسٿمډم واجلَم٥مډم و٭مڇمن 

ن اٍمقى إڂمَم يٿمٳمڃم ٥مـ ٢مبڀمډم وٗمڃمويؾ و٭مڇمن اٮمٿمبل صٝم اهلل ٲمستحځمالً أن يقٙمد إذ ذاك ٲمبتدع وصڇمٚمڈم هقى ٕ

وإن ٚمٴمٽمڊم ٢مبڀمډم ٕٚمد ٭مٳمٺمڀمڇم اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م . ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٲمتحٽمځمًڇم ٓم اٮمدڂمځمڇم ٖمبدل اٮمٳمبڀمډم ٖمڇمٮمځمٻم٧م

٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٫مڅمن ٬مځمؾ ٭مڇمن ١مٿمځمًڇم وإن أٖمك ٭مڇمن ٭مڇم٫مًرا وٌم يپمټمـ هٿمڇمٮمؽ هذا اٮمٳمؼ ٓم اٮمق١مط ٮمذٮمؽ ٜمڇم ا١متدل 
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 .(212) ځمق٣مل صححف اٖمـ اٮمٸمرنمٓم ٢مٸمڈم اإليَمن ٥مـ أڂمس ريض اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمف، ٬مڇمل اٮمس

ٲمـ أٙمؾ هذا أٲمر اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ أن يذ٭مر اٜمجڇمهر ٖمڇمٮمٺمسؼ ٥مالڂمځمډم ٖمَم ٫مځمف ٲمـ 

 "اٮمٿمقادر"واٮم٠مٲمذي ٓم  "ذم اٮمٹمځمبډم"أٛمرج اٖمـ أنم اٮمدڂمځمڇم ٓم . اٮمٺمجقر ٓم ٚمځمڇمٗمف ٮمټمل جيتٿمبف اٮمٿمڇمس

 "اٮمټمبٞم"واٮمٶمٟماين ٓم  "اٮمټمڇمٲمؾ" واٖمـ ٥مدي ٓم "إٮمٻمڇمب"واٮمٳمٞمازي ٓم  "اٮمټمٿمك"واحلڇم٭مؿ ٓم 

٭مٽمڀمؿ ٥مـ اجلڇمرود ٥مـ هبز ٖمـ ٚمټمځمؿ ٥مـ أٖمځمف ٥مـ  "اٮمتڇمريخ"واخلٶمځمڈم ٓم  "اٮمسٿمـ"واٮمبځمڀمٻمل ٓم 

أترظون ظن ذكر الػاجر متى يعرفه الـاس؟ اذكروا »: صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿٙمده ٥مـ اٮمٿمبل 

و١مٽمؿ أن يذ٭مر ٲمسڇموئف ٖمٸمد ٲمقٗمف ٲمڀمَم  وُنك صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف.(213)«الػاجر بام فقه حيذره الـاس

 .٭مڇمن ٫مڇم١مٻًمڇم ٫مڅمن اٜمرء أ٫مچم إ٨م ٲمڇم ٬مدٲمف

٥مـ أم اٜمڄمٲمٿم٧م اٮمٴمديٻمډم ريض اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمڀمڇم  "اٮمٿمسڇمئل"و "اٮمبخڇمري"و "اإلٲمڇمم أيمد"أٛمرج 

 (214) .«ل تسبوا األموات فنهنم قد أفضوا بام قدموا»: ٥مـ اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٬مڇمل

                                                                                                                                                               

٥مٝم ٚمجځمډم اإللمڇمع سٚمقا ٖمڃمڂمف ٓ يٸمتٟم  ،[226: اٮمٿمسڇمء]ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴿َوَيتَّبِْع ٪َمْٞمَ ١َمبِځمِؾ اٜمڄُْْمٲِمٿم٧َِم﴾  اٮمٸمٽمَمء

راٙمع  -. اٜمبتد٥م٧م ٓم اإللمڇمع ٕن اٜمراد ٖمڇمٜمڄمٲمٿم٧م أٲمډم اإلٙمڇمٖمډم وٮمځمس اٜمبتد٥مډم أٲمډم اإلٙمڇمٖمډم وإڂمَم هؿ أٲمډم اٮمد٥مقة

وهذه ٫مڇمئدة ڂمٺمځمسډم ٚمٻمځمؼ ٥مٝم اٜمرء أن يتذ٭مرهڇم أن اٮمرٲمڇمد ٖمٻمقٮمف  –ٲمبحڋم اإللمڇمع و٪مٞمه ش اٮمتٽمقيح واٮمتقضځمح»

وڂمحقه ممڇم ٙمڇمء ٓم أيڇمت وإٚمڇمديڋم ٲمـ إ٣مالق اٜمڄمٲمٿم٧م هؿ أهؾ اٮمسٿمډم وإڂمَم إٲمر ش إڂمَم اٜمڄمٲمٿمقن إٛمقة»

لمځمع  وٗمٽمٻمځمٿمڀمؿ آحتڇمد واٮمقداد ٲمع –ٛمذٍمڇم اهلل ٗمٸمڇم٨م  –٫متٸمپمځمؿ اٮمٿمدوة . ذ٥ًمڇم أن يتٺمٻمقا ٖم٧م أڂمٺمسڀمؿ ويتحدوا

ٚمٺمٷمف  –ٲمٿمف  23. أهؾ اٮمٺمسڇمد و٥مرضڀمؿ هذه اٮمٿمٴمقص ٮمتټمريپمڀمؿ هقى ِمض وضالل، واٮمٸمځمڇمذ ٖمڇمهلل اٜمتٸمڇمل

 .-رٖمف 

، و واٮمبځمڀمٻمك ٔم ٢مٸمڈم اإليَمن، ٫مٴمؾ ٓم ذ٭مر ٲمڇم ٓم إوٙمڇمع [232/ 4]أٛمرٙمف أٖمق ڂمٸمځمؿ ٔم ٚمٽمځمډم إوٮمځمڇمء   (212)

ذح "وذ٭مر اإلٲمڇم م اٮمسځمق٣مك ٔم ، [282/ 8]997:/و إٲمراض و اٜمٴمځمبڇمت ٲمـ اٮمټمٺمڇمرات، اٮمر٬مؿ

 [35ص ]، شصححف إٖمـ اٮمٸمرنم»و٬مڇمل  "اٮمٴمدور ٖم٩مح ٚمڇمل اٜمقٗمك واٮمٻمبقر

، [99ص ]92/ ٖمڇمب اٮمٹمځمبډم اٮمتل حيؾ ٮمٴمڇمٚمبڀمڇم اٮمټمالم هبڇم، اٮمر٬مؿ: اٖمـ أٖمك اٮمدڂمځمڇم ٔم ذم اٮمٹمځمبډم واٮمٿمپمځمپمډم  (213)

و اٜمڇمئډم، ٓم ذ٭مر اٮمٺمڇمٙمر ٖمَم ٫مځمف  إصؾ اٮمسڇمدس و اٮمستقن: واٮم٠مٲمذى ٔم ڂمقادر إصقل ٔم أٚمڇمديڋم اٮمر١مقل

: ، واٮمبځمڀمٻمك ٔم اٮمسٿمـ اٮمټمٟمى[284/ 3]، واٖمـ ٥مدى ٔم اٮمټمڇمٲمؾ ٓم اٮمٵمٸمٺمڇمء، [266/ 3]ٮمٽمتحذير ٲمٿمف، 

، و اخلٶمځمڈم ٔم ٗمڇمريخ [321/ 21]32553/ ٭متڇمب اٮمٳمڀمڇمدات، ٖمڇمب اٮمرٙمؾ ٲمـ أهؾ اٮمٺمٻمف يسڃمل، اٮمر٬مؿ

 [.493/ 2] :45/ٖمٹمداد، اٮمر٬مؿ

، واٮمبخڇمرى ٔم صحځمحف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب ٲمڇم [3:7/ 53]36581/ٿمده، اٮمر٬مؿأٛمرٙمف أيمد ٔم ٲمس  (214)
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داود واٮم٠مٲمذي واحلڇم٭مؿ واٮمبځمڀمٻمل ٥مـ اٖمـ ٥مپمر ريض اهلل ٥مٿمڀمَم ٥مـ اٮمٿمبل صٝم اهلل وأٛمرج أٖمق 

 (215).«اذكروا حماشن موتاكم وكػوا ظن مساوهيم»: ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ

ل »: وأٛمرج اٮمٿمسڇمئل ٖمسٿمد ٙمځمد ٥مـ ٥مڇمئٳمډم ريض اهلل ٥مٿمڀمڇم ٥مـ اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ

  (216) .«تذكروا هؾؽاكم إل بخر
يٿمتف هڄمٓء ٖمٸمد اٮمق٬مقف ٥مٝم هذا ٭مٽمف ٫مڅمن إ١مڇمءهتؿ ٮمځمسڊم ٲمع ٥مڇمٲمډم اٜمسٽمپم٧م ٫محسڈم، ٖمؾ إن ٌم 

إ١مڇمءهتؿ أيٵًمڇم ٲمع إوٮمځمڇمء اٮمټمرام وأ٢مد اٮمقيؾ وأ٥مٷمپمف ٥مٝم ٲمـ اڂمتڀمؽ ٚمرٲمډم اجلٿمڇمب اٮمر٫مځمع 

 .ٮمألوٮمځمڇمء اٮمټمرام

تُهُ  َفَؼد   اَولِق   يِل  َظاَدى َمن  »: يٻمقل اهلل ٙمؾ ٙمالٮمف: ٬مڇمل اٮمٿمبل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ  آَذك 

ِب  ر    .رواه اٮمبخڇمري ٥مـ ١مځمدڂمڇم أنم هريرة ريض اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمف (217).شبِاحل َ

و٭مٺمك ٖمڇمجلڇمٲمع اٮمٴمحځمح ٚمجډم وإن ٭مڇمن ٓم ٬مٽمڈم اٮمذهبل ٲمڇم ٭مڇمن ولمٽمډم اٮمٻمقل أڂمف جيڈم  :أقول

پم٧م ٥مٝم هڄمٓء أن يريمقا ١مٻمځمؿ ٚمڇمٍمؿ وحيذروا أٛمذ اجلبڇمر اٮمٻمڀمڇمر ٓم ٲمآٍمؿ وٓ يڄمذوا أٲمقات اٜمسٽم

٫مڅمن ٲمآٍمؿ يقٲًمڇم إ٨م ٖمڇم٣مـ إرض وهؿ ٘مڇموون ٫مځمڀمڇم ٖمٹمٞم ٚمقل وٓ ٬مقة، ٭مَم يٸمڇمٲمؾ هڄمٓء اٮمٿمڇمس 

 (218).«كام تدين تدان»: ٥مٿمف صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ. هڄمٓء اٜمقٗمك ٭مذٮمؽ يٸمڇمٲمٽمڀمؿ ٪مٞمهؿ ٪مًدا

زاق ٓم ٥مـ أنم اٮمدرداء و٥مبد اٮمر "اٜمسٿمد"٥مـ اٖمـ ٥مپمر وأيمد ٓم  "اٮمټمڇمٲمؾ"أٛمرٙمف اٖمـ ٥مدي ٓم 

 . ٥مـ أنم ٬مالٖمډم ٲمر١مالً وهق ٥مٿمد أٛمريـ ٬مٶمٸمډم ٚمديڋم "اجلڇمٲمع"

                                                                                                                                                               

، واٮمٿمسڇمئك ٔم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب اٮمٿمڀمل ٥مـ ١مڈم [581/ 2]:243/ يٿمڀمك ٲمـ ١مڈم إٲمقات، اٮمر٬مؿ

 [64/ 5]2:47/ إٲمقات، اٮمر٬مؿ

، [7:3/ 3]5:11/ ر٬مؿأٛمرٙمف أٖمق داود ٔم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب ٓم اٮمٿمڀمل ٥مـ ١مڈم اٜمقٗمك، اٮم  (215)

/ ، واحلڇم٭مؿ ٔم صحځمحف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، اٮمر٬مؿ[:44/ 4]:212/واٮم٠مٲمذى ٔم ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، اٮمر٬مؿ

، واٮمبځمڀمٻمك ٔم اٮمسٿمـ اٮمټمٟمى، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب اٮمٿمڀمك ٥مـ ١مڈم إٲمقات وإٲمر ٖمڇمٮمټمػ [653/ 2]2532

 [. 86/ 5]8551/ ٥مـ ٲمسڇموىمؿ، اٮمر٬مؿ

 [63/ 5]2:46/ ١مٿمٿمف، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، اٮمٿمڀمل ٥مـ ذ٭مر اٍمٽمټمك إٓ ٖمخٞم، اٮمر٬مؿأٛمرٙمف اٮمٿمسڇمئك ٔم   (216)

 [3495/ 6]7248/ أٛمرٙمف اٮمبخڇمري ٔم صحځمحف، ٭متڇمب اٮمر٬مڇمق، ٖمڇمب اٮمتقاضع، اٮمر٬مؿ  (217)

/ ، و٥مبد اٮمرزاق ٔم ٲمٴمٿمٺمف، ٖمڇمب آ٪متځمڇمب واٮمٳمتؿ، اٮمر٬مؿ[269/ 7:]أٛمرٙمف اٖمـ ٥مدي ٓم اٮمټمڇمٲمؾ  (218)

31373[22 /289] 
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 .وٮمف ٢مقاهد لمډم وهق ٲمـ ٙمقاٲمع ٭مٽمپمف صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ :قؾت

إن هذه ا٫ٔمډم ٓم هڄمٓء اجلڀمٽمډم ٫مٳمڊم ٥مٝم أيدي أٙمڇمهؾ اٮمٿمڇمس، أوٮمئؽ  –وإ٨م اهلل اٜمٳمتټمك 

يتڃمٜمقن ٖمٯمء وٓ ا ٓ يسپمٸمقن وٓ يٳمٸمرون ٲمڇمدً اٮمذيـ ٤مٿمقا أن إٲمقات لمڇمًدا أُنؿ ٲمڇمٗمقا وصڇمروا ر

وٓ ٖمٯمء يتٿمٸمپمقن وأزاٮمقا ٲمڇم ا١متٶمڇم٥مقا ٚمرم ٬مبقر اٜمسٽمپم٧م ٲمـ ٬مٽمقب اٮمٸمڇمٲمډم ٫مڅمڂمڇم هلل وإڂمڇم إٮمځمف 

 .راٙمٸمقن

 

 [الوصل اآلخر]

 يف تـؼقح ادؼام، وتػضقح أوهام الـجدية الؾئام

 –غػر له ادؾك ادـعام  –[ الرضا]بـؼل فتويغ لؾػؼر 

 توى األوػالػ

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

: ٖمٽمٺمٷمڀمڇم "٭مڇمڂمٺمقر"أر١مؾ هبڇم احلڇمج ٮمٸمؾ ٛمڇمن وٲمرة أٛمرى ٲمـ  ":أٲمر ٗمالٮم٧م"ٲمسڃمٮمډم ٲمـ ٭مٽمټمتډم 

 .هـ2432رٖمځمع أٛمر ١مٿمډم 31أر١مؾ هبڇم ٙمٿمڇمب ٥مبد اٮمرٚمځمؿ ٓم 

ٚمځمڋم ٗمقٙمد ٥مدة ٬مبقر  "اٜمٻمٟمة"ٲمڇم يٻمقل اٮمٸمٽمَمء اٮمټمرام ٓم ٬مٶمٸمډم أرض ٲمق٬مق٫مډم ا٢متڀمرت ٖمڇم١مؿ 

ٲمٿمدر١مډم، واٮمثٽمڋم اٮمبڇم٬مل ٲمـ اٮمٻمٶمٸمډم ٬مڇم٥مډم، واٮمٳمځمقخ اٜمٸمپمرون ٬مريبڇًم ٲمـ اٮمثَمڂم٧م إ٨م اٜمڇمئډم  ٬مديپمډم

ٌم يد٫مـ ٫مځمَم ڂمٸمٽمؿ ٲمٿمذ ٥مٻمٽمٿمڇم ٓم ٲمټمڇمن هذه اٮمٻمٶمٸمډم ٲمځمڊم ٲمـ أٙمؾ هذا، : هٿمڇمك، إذا ا١متٺمرسوا يٻمقٮمقن

تبډم ٓم اٮمتپمس ٖمٸمض ذوي اٍمپمؿ اٮمٸمڇمٮمځمډم ٲمـ اٜمسٽمپم٧م ٲمـ ٚمڇم٭مؿ اٮمق٬مڊم، إذڂًمڇم ٮمبٿمڇمء اٜمدر١مډم واٜمټم

اٮمثٽمڋم اخلڇمٕم ٲمـ ١مٶمح إرض، وأذن احلڇم٭مؿ ٖمٸمد ٲمڇم ٗمب٧م أڂمف ٓ ٬مٟم هٿمڇمك، وهڄمٓء اٮمٿمڇمس هځمڃموا 

لمځمع إدوات ٮمبٿمڇمء اٜمدر١مډم واٜمټمتبډم، أجيقز ٓم هذه احلڇمٮمډم ٖمٿمڇمء اٜمدر١مډم أو اٜمټمتبډم ٥مٝم ٲمثؾ هذا اٜمٻمڇمم 

 .-ٙمروا ٖمځمٿمقا ٗمڄم –أم ٓ؟ وٲمڇم هق احلټمؿ إذا ٤مڀمر ٥مٷمؿ ر٫مڇمت ٥مٿمد ٚمٺمر إرض؟ 

 اجلواب

ٓ جيقز ٗمٹمځمٞم اٮمق٬مػ، أيَم رء و٬مػ جلڀمډم، ٓ جيقز ٗمبديٽمف، وٙمٸمٽمف جلڀمډم أٛمرى، ٭مَم ٓ جيقز 
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 .ٙمٸمؾ اٜمسجد أو اٜمدر١مډم ٲمٻمٟمة ٭مذٮمؽ، ٓ جيقز ٙمٸمؾ اٜمٻمٟمة ٲمسجًدا، أو ٲمدر١مډم أو ٲمټمتبډم

دار ٖمستڇمڂًمڇم، ٓ جيقز ٗمٹمځمٞم اٮمق٬مػ ٥مـ هځمئتف، ٫مال جيٸمؾ اٮم»: "اٮمرساج اٮمقهڇمج"٥مـ  "اٍمٿمديډم"ٓم 

وٓ اخلڇمن يمڇمٲًمڇم، وٓ اٮمرٖمڇمط د٭مڇمڂًمڇم، إٓ إذا ٙمٸمؾ اٮمقا٬مػ إ٨م اٮمٿمڇم٤مر ٲمڇم يرى ٫مځمف ٲمٴمٽمحډم 

  أهـ.(219)«اٮمق٬مػ
٫مڅمذا ٌم جيز ٗمبديؾ اٍمځمئډم، ٫مټمځمػ ٖمتٹمځمٞم أصؾ اٜمٻمٴمقد، و٭مقن ٬مٶمٸمډم ٲمـ اٜمٻمٟمة ٓ يقٙمد  :قؾت

 –ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م  –ٲمڇمم أنم يق١مػ ٫مځمڀمڇم ٬مٟم ٲمٿمذ ٲمڇمئډم ٥مڇمم، ٓ خيرٙمڀمڇم ٥مـ ٭مقُنڇم ٲمٻمٟمة ٥مٝم ٬مقل اإل

يٴمٞم لمځمع ٗمٽمؽ إرض ٲمٻمٟمة ٖمپمجرد ٬مقل اٮمقا٬مػ، ٙمٸمٽمڊم هذه إرض و٬مٺًمڇم ٮمد٫مـ اٜمسٽمپم٧م، أو 

 –ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م  –ٙمٸمٽمتڀمڇم ٲمٻمٟمة ٮمٽمپمسٽمپم٧م، وإن ٌم يد٫مـ ٫مځمف ٲمځمڊم ٚمتك أن، و٥مٝم ٬مقل ِمپمد 

 .ٗمٴمٞم لمځمع إرض ٲمٻمٟمة ٖمد٫مـ رٙمؾ ٫مځمڀمڇم

ٗمسٽمځمؿ ٭مؾ رء ٖمحسبف، ٫مٺمل اٜمٻمٟمة ٖمد٫مـ واٚمد، وٓم »:"رد اٜمحتڇمر"ٓم ٘مؿ  "اإل١مٸمڇمف"ٓم 

 (:21) .شاٮمسٻمڇميډم ٖم٩مٖمف، وٓم اخلڇمن ٖمٿمزوٮمف

يزول ٲمٽمټمف ٖمڇمٮمٻمقل ٭مَم هق أصٽمف، و٥مٿمد  –ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م  –و٥مٿمد أنم يق١مػ ش: "اٍمٿمديډم"وٓم 

ٮمرٖمڇمط، ود٫مٿمقا ٓم اٜمٻمٟمة إذا ا١متسٻمك اٮمٿمڇمس ٲمـ اٮمسٻمڇميډم، و١مټمٿمقا اخلڇمن وا –ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م  –ِمپمد 

اٮمدر "وٓم »، (221) .شزال اٜمٽمؽ، ويټمتٺمك ٖمڇمٮمقاٚمد ٮمتٸمذر ٫مٸمؾ اجلٿمس ٭مٽمف، و٥مٝم هذا اٮمبئر واحلقض

و٪مٞمهڇم ٬مقل أنم يق١مػ و٥مٽمپمڊم  "اٮمق٬مڇميډم"و "اٮمدرر"و "اٮمتٿمقير"٬مدم ٓم  "اٮمٳمڇمٲمځمډم"و "اٜمٿمتٻمك

 .(222)شأرٙمحځمتف ٓم اٮمق٬مػ واٮمٻمٵمڇمء

ٓم ٗمٽمؽ احلڇمٮمډم اٜمسئقل ٥مٿمڀمڇم، وإن ٌم خيرج ٥مٷمؿ ٲمځمڊم، وٓم ٲمڇم إذا  ٫مال جيقز ٖمٿمڇمء اٜمدر١مډم واٜمټمتبډم 

واهلل  -ش إٲمر ٖمڇمٚم٠مام اٜمٻمڇمٖمر»٤مڀمر ٥مٷمؿ اٜمٿمع أ٢مد، ٜمڇم ٫مځمف ٲمـ اڂمتڀمڇمك ٚمرٲمډم ٬مٟم اٜمسٽمؿ، ٭مَم ٖمځمٿمڇمه ٓم 

 .-ٗمٸمڇم٨م أ٥مٽمؿ 

                                                        

 [5:1/ 3]ٺمتڇموى اٍمٿمديډم، اٮمبڇمب اٮمراٖمع ٥م٩م ٓم اٜمتٺمر٬مڇمت، اٮم  (219)

 [516/ 4]رد اٜمحتڇمر، ٭متڇمب اٮمق٬مػ،   (:21)

 3]اٮمبڇمب اٮمثڇمين ٥م٩م ٓم اٮمرٖمڇم٣مڇمت واٜمٻمڇمٖمر واخلڇمڂمڇمت واحلځمڇمض واٮمٶمرق واٮمسٻمڇميڇمت، :  اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم  (221)

/576]\ 

 [516/ 4]رد اٜمحتڇمر، ٭متڇمب اٮمق٬مػ،  (222)
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 [الػتوى الثاكقة]

اٜمقٮمقي ويص أر١مؾ هبڇم اٜمقٮمقي اٮمٳمڇمه أيمد ٚمسـ اٜمرٚمقم ٥مٝم يد  "٭مڇمڂمٺمقر"ٲمسڃمٮمډم ٲمـ 

 :يټمتڈم اٜمحدث اٮمسقرهم ٲمقٓڂمڇم ويص أيمد. هـ2432لمڇمدى أٛمرة  32، (223)أيمد

 :إػ

ُمدد اٜمڇمئډم احلڇمرضة، صڇمٚمڈم احلجډم اٮمٻمڇمهرة، إٲمڇمم لمڇم٥مډم اٜمسٽمپم٧م، ٥مڇمٌم اٮمسٿمډم، ٲمقٓڂمڇم و١مځمدڂمڇم 

 ومڊم ٫مځمقضڇمهتؿ، و٥مپمڊم ١مټمٿمډم اٜمٳمڇمرق واٜمٹمڇمرب  –اٜمقٮمقي ِمپمد أيمد رضڇم ٛمڇمن 

 .ؿ وريمډم اهلل وٖمر٭مڇمٗمفاٮمسالم ٥مٽمځمټم

٭مڇمن حيدث أڂمف ٲمستف ٚمڇمٙمډم ٢مديدة، وهل أن  "٭مڇمڂمٺمقر"اٙمتپمٸمڊم ٖمڇمٜمقٮمقي أيمد ٚمسـ ٓم 

٭متبقا ٫متقى، وٙمڇمء ٖمف اٜمستٺمتل إٕمَّ وأڂمڇم ٭متبڊم اجلقاب ٖمخال٫مڀمڇم، أر١مؾ هبڇم  "ٙمڇمٲمع اٮمٸمٽمقم"أصحڇمب 

ڇمءين وصدق أوٮمئؽ ٫متقى ٲمـ ٭مڇمن ٥مٝم ٲمذهبڀمؿ، وٙم "ديقٖمٿمد"إ٨م  "ٙمڇمٲمع اٮمٸمٽمقم"أصحڇمب 

ا٥مٽمؿ ٖمَم ٬مچم ٖمف احلټمؿ، وٲمـ أ٫مٵمؾ يمڇًم : اٜمستٺمتل ٖمٸمد ذٮمؽ ٲمتسڇمئالً، ٖمڃمي ٬مقل أ٥مپمؾ؟ ٬مٽمڊم ٮمف

ٲمٿمټمؿ يڇم ٲمقٓڂمڇم ٲمـ ١مَمٚمډم ٲمقٓڂمڇم، ٫مخذ هذه اٜمسڃمٮمډم، واذهڈم هبڇم، وٛمذ ٙمقاهبڇم ٲمـ ٲمقٓڂمڇم، وار١مؾ 

حلٵمقر، وهذه هبڇم ٥مٝم اٮمٺمقر، ٖمَم إين ڂمقيڊم احلٵمقر ٮمديټمؿ، أٛمذت اٜمسڃمٮمډم، واٗمٺمؼ أن ٌم يتسـ ٕم ا

ا٭متڈم احلټمؿ . اٜمسڃمٮمډم هڇمٲمډم ٙمًدا، ٲمـ أٙمؾ هذا أٖمٸمڋم هبذا اٮمټمتڇمب ٮمديټمؿ ٲمع اٮمسځمد ٥مبد اٮمٳمټمقر

 .ٖمرس٥مډم، واٖمٸمڋم هبڇم ٲمع اٮمسځمد اٜمذ٭مقر ٚمتك أر١مٽمڀمڇم، ٫مڅمن اٜمقٮمقي أيمد ٚمسـ ٓم اڂمتٷمڇمر

 [كؼل اشتػتاء]

 ڂمڇمٚمځمډم ٲمٿمڀمڇم ٥مدة ٗمقٙمد ٓم "اٜمٻمٟمة"ٲمڇم يٻمقل ٥مٽمَمء اٮمديـ ٓم ٬مٶمٸمډم أرض ٲمق٬مق٫مډم ا٢متڀمرت ٖمڇم١مؿ 

٭مڇمڂمٺمقر، ٖمڇمزار، ڂمځمڇم "وٲمـ  "أٲمر ٗمالٮم٧م"ٖمٸمځمٿمف اٮمقارد ٲمـ ٭مٽمټمتډم ....... )٬مبقر ٲمدر١مډم إ٨م آٛمر اٮمسڄمال

                                                        

. هـ2445/هـ2363ث ويص أيمد ٖمـ اٮمٳمځمخ ِمپمد ٣مځمڈم اٮمسقرهم ٘مؿ اٮمبځم٦م هبځمتل اٮمٳمځمخ اٜمحد :هق  (223)

( 5)اٮمتٸمٽمځمؼ اٜمج٦م ذح ٲمٿمځمډم اٜمٴم٦م ( 4)اٮمتٸمٽمځمٻمڇمت ٥مٝم اٮم٩موح إرٖمٸمډم جلڇمٲمع اٮم٠مٲمذي ( 2)وٲمـ ٗمٴمڇمڂمځمٺمف 

ٚمڇم٢مځمډم اٮمٳمڇم٫مځمډم ٖٓمـ ( 8)ٚمڇم٢مځمډم ٲمٻمڇمٲمڇمت احلريري ( 7)ٚمڇم٢مځمډم ٲمٳمټمقة اٜمٴمڇمٖمځمح ( 6)ٚمڇم٢مځمډم اجلالٮم٧م 

ٙمڇمٲمع اٮمٳمقاهد ٓم إٛمراج اٮمقهڇمٖم٧م ٥مـ ( :)ٚمڇم٢مځمډم ذح اٜمځمبذي ٍمدايډم احلټمپمډم ٮمألهبري ( 9)ڇمٙمڈم احل

 ( :26ٚمدوث اٮمٺمتـ ص. )٭مٳمػ اٮمٹمَمٲمډم ٥مـ ١مٿمځمډم اٮمٸمَمٲمډم( 21)اٜمسڇمٙمد 
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 (.هـ اٮمذي ٲمر ٥مـ ٬مريڈم ٓم اٮمٺمتڇموى2432رٖمځمع أٛمر ذيػ  31 "٭مٿمڌم

 ٮمٸمـدم"٥مٝم ٲمثؾ هذا اٜمٻمڇمم جيقز ٖمٿمڇمء اٜمټمتبډم واٜمدر١مـډم : "ٙمڇمٲمع اٮمٸمٽمقم"ٙمقاب أهڇمٕم ٲمدر١مډم  (2

 .وإن ٣مٽمع ٥مٷمؿ ر٫مڇمت ٖمڇمٮمٴمد٫مډم، يد٫مٿمڀمڇم ٓم ڂمڇمٚمځمډم "اٜمڇمڂمع

 (224) .شوٮمق ٖم٦م اٜمځمڊم وصڇمر ٗمراًٖمڇم، ٙمڇمز د٫مـ ٪مٞمه ٓم ٬مٟمه، وزر٥مف، واٮمبٿمڇمء ٥مٽمځمف»: و٬مڇمل اٮمزيٽمٸمل

 .-واهلل أ٥مٽمؿ  – ::6: أهـ ٢مڇمٲمځمډم

 حمؿد رصقداألحؼر 

 .٭مڇمڂمٺمقر "ٙمڇمٲمع اٮمٸمٽمقم"ٲمدرس دوم ٲمدر١مډم 

 .-٥مٺمل ٥مٿمف  – اهللحمؿد ظبد ٲمـ أٙمڇمب ٫مٻمد أصڇمب، * 

 .ٕڂمف ّمڇمٮمػ ٮمٸمبڇمرة اٮمٺمٻمڀمڇمء ،هذا اجلقاب ٪مٞم صحځمح* 

 ِمپمد ٥مبد اٮمرزاق 

 .ٲمدرس إٲمداد اٮمٸمٽمقم، ٭مڇمڂمٺمقر

َٖمف ٙمٿمڇمب اٜمقٮمقي أيمد ٚمسـ (3  .ٛمالصډم ٲمڇم أٙمڇمب ٖمف اٜمقٮمقي ٫مٵمؾ إٍمل، وصقَّ

هذا اٜمٻمڇمم إذا ا٢متڀمر  ٓ جيقز ٖمٿمڇمء اٜمټمتبډم واٜمدر١مډم ٥مٝم هذا اٜمٻمڇمم ٓم احلڇمٮمډم اٜمسئقٮمډم ٥مٿمڀمڇم; ٕن»

و٭مڇمن و٬مٺًمڇم، ٫مڅمڂمف يٸمتٟم ٲمٻمٟمة ذ٥ًمڇم، وٗمټمقن هذه إرض و٬مٺًمڇم ٥مٝم هذه اٜمٻمٟمة،  "اٜمٻمٟمة"ٖمڇم١مؿ 

 .شو٭مٺمك ٖمڇمٮمٳمڀمرة دٮمځمالً ٮمثبقت اٮمق٬مػ

 (225) .اٮمخش...ٗمٻمبؾ ٫مځمف اٮمٳمڀمڇمدة ٖمڇمٮمٳمڀمرة»: "اٮمدر اٜمختڇمر"ٓم 

 (226) [.ٌم ڂمجد ٥مبڇمرة رد اٜمحتڇمر هٿمڇم: ]"رد اٜمحتڇمر"ٓم 

 (227) .اٮمخش...اٮمٳمڀمڇمدة ٥مٝم اٮمق٬مػ ٖمڇمٮمٳمڀمرة ْمقز»: "اٍمٿمديډم"ٓم و

                                                        

ؤم رداٜمحتڇمر اٮمتك ٖم٧م أيديٿمڇم، ٫مپمٶمٽمڈم ٔم اٮمد٫مـ   [345/ 2]ٖمڇمب اجلٿمڇمئز، : ٗمبځم٧م احلٻمڇمئؼ: أڂمٷمر  (224)

(2/6::) 

 [721/ 5]اٮمدر اٜمختڇمر   (225)

 28]رد اٜمحتڇمر ( اٮمٳمڀمڇمدة ٥مٝم اٮمٳمڀمڇمدة و٢مڀمڇمدة اٮمٿمسڇمء ٲمع اٮمرٙمڇمل واٮمٳمڀمڇمدة ٖمڇمٮمٳمڀمرة)ٗمٻمبؾ ٫مځمف ( و)  (226)

/524] 
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٣مبع ٲمٰم اٜمجٽمد ش ٫متڇموى ٬مڇميض ٛمڇمن»وٓ جيقز آڂمتٺمڇمع هبڇم ٖمجڀمډم أٛمرى ٥مٿمد اڂمدرا١مڀمڇم، ٫مٺمل 

ٲمٻمٟمة ٬مديپمډم ٖمپمحٽمډم ٌم يبؼ ٫مځمڀمڇم آ٘مڇمر اٜمٻمٟمة، هؾ يبڇمح ٕهؾ اٜمحٽمډم آڂمتٺمڇمع »: - 425ص: اٮمثڇمٮمڋم

: ٣مبع ٲمٰم اٜمجٽمد اٮمثڇمينش اٍمٿمديډم»، ٓم (228) .شٓ يبڇمح: - ٗمٸمڇم٨م ريمف اهلل –هبڇم؟ ٬مڇمل أٖمق ڂمٰم 

١مئؾ اٮمٻمڇميض اإلٲمڇمم ٢مپمس إئپمډم ِمپمقد إوزٙمٿمدي ٓم اٜمٻمٟمة إذا اڂمدر١مڊم، »: - 582، 581ص

ٓ، وٍمڇم ٚمټمؿ اٜمٻمٟمة : وٌم يبؼ ٫مځمڀمڇم أ٘مر اٜمقٗمك ٓ اٮمٸمٷمؿ وٓ ٪مٞمه، هؾ جيقز زر٥مڀمڇم، وا١متٻمالٍمڇم؟ ٬مڇمل

  (229).«"اٜمحځمط"٭مذا ٓم 
٥مٝم ٖم٦م  "اجلقاز"وٓ يٿمڇمٓم ٥مدم ٙمقاز آڂمتٺمڇمع ٓم اٜمٻمٟمة ٥مبڇمرة اإلٲمڇمم اٮمزيٽمٸمل هذه، ٕڂمف ٥مٽمؼ 

اٜمځمڊم، و٭مقڂمف ٗمراًٖمڇم، وهڀمٿمڇم ٥مدم اجلقاز ٮمځمس ٲمٸمٽمقًٓ هبذه اٮمٸمٽمډم، ٖمؾ هق ٲمٸمٽمقل ٮمټمقن اٜمٻمٟمة و٬مٺًمڇم، 

٬مقٮمف »اٮمٸمبڇمرة اٜمٿمٻمقٮمډم،  ٣مبع ٲمٰم، حتڊم "اٍمٿمديډم"٭مَم ڂمبَّف ٥مٝم ذٮمؽ اٜمٴمحح ٚمځمڋم ٭متڈم ٥مٝم هڇمٲمش 

ٓ، هذا ٓ يٿمڇمٓم ٲمڇم ٬مڇمٮمف اٮمزيٽمٸمل، ٕن اٜمڇمڂمع هڀمٿمڇم ٭مقن اٜمحؾ ٲمق٬مق٫ًمڇم ٥مٝم اٮمد٫مـ، ٫مال جيقز : ٬مڇمل

 أهـ (:22) .شا١متٸمَمٮمف ٓم ٪مٞمه، ٫مٽمځمتڃمٲمؾ وٮمځمحرر

: اٜمجٽمد اٮمثڇمين "اٍمٿمديډم"و٘مبڊم ٲمـ اٜمسڇمئؾ اٮم٩م٥مځمډم أڂمف ٓ جيقز سف اٮمق٬مػ إ٨م ٪مٞم ٙمٿمسف، ٓم

١مئؾ ٢مپمس إئپمډم احلٽمقاين ٥مـ ٲمسجد، أو ٚمقض، ٛمرب وٓ حيتڇمج إٮمځمف ٮمتٺمرق »: 589ص

ڂمٸمؿ، وٮمق ٌم يتٺمرق : اٮمٿمڇمس، هؾ ٮمٽمٻمڇميض أن يٰمف أو٬مڇم٫مف إ٨م ٲمسجد آٛمر، أو ٚمقض آٛمر؟ ٬مڇمل

اٮمٿمڇمس وٮمټمـ ا١متٹمٿمك احلقض ٥مـ اٮمٸمَمرة،وهٿمڇمك ٲمسجد ِمتڇمج إ٨م اٮمٸمَمرة أو ٥مٝم اٮمٸمټمس، هؾ 

ٓ، ٭مذا ٓم : ك ٥مـ اٮمٸمَمرة، ٲمڇم هق ِمتڇمج إ٨م اٮمٸمَمرة؟ ٫مٻمڇملجيقز ٮمٽمٻمڇميض سف و٬مػ ٲمڇم ا١متٹمٿم

                                                                                                                                                               

 [549/ 3]اٮمبڇمب اٮمسڇمدس ٓم اٮمد٥مقى واٮمٳمڀمڇمدة،اٮمٺمٴمؾ اٮمثڇمين ٓم اٮمٳمڀمڇمدة، : اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم  (227)

اٮمتك ٖم٧م أيديٿمڇم، ٫مٴمؾ ٔم اٜمٻمڇمٖمر واٮمرٖمڇم٣مڇمت،  "٬مڇميض ٛمڇمن٫متڇموى "هذا و٫مؼ ڂمسخډم اإلٲمڇمم، أٲمڇم ٔم ڂمسخډم  (228)

(5/836) 

 ،٫مڇمٮمبڇمب اٮمثڇمين ٥م٩م ٓم اٮمرٖمڇم٣مڇمت ،اٮمتك ٖم٧م أيديٿمڇم "اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم"هذا و٫مؼ ڂمسخډم اإلٲمڇمم،  أٲمڇم ٔم ڂمسخډم  (229)

 ،اٜمٻمٟمةاٮمتل ٓم  ،وٓم اٜمسڇمئؾ اٮمتل ٗمٸمقد إ٨م ا٢ٕمجڇمر ،واٮمسٻمڇميڇمت ،واٮمٶمرق ،واحلځمڇمض ،واخلڇمڂمڇمت ،واٜمٻمڇمٖمر

 .ٖمتٰمف ٬مٽمځمؾ[ 582/ 3]وأرايض اٮمق٬مػ و٪مٞم ذٮمؽ، 

اٮمبڇمب اٮمثڇمين ٥م٩م ٓم اٮمرٖمڇم٣مڇمت واٜمٻمڇمٖمر واخلڇمڂمڇمت واحلځمڇمض واٮمٶمرق  "اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم"ٚمڇم٢مځمډم  (:22)

 [582/ 3]واٮمسٻمڇميڇمت وٓم اٜمسڇمئؾ اٮمتل ٗمٸمقد إ٨م ا٢ٕمجڇمر اٮمتل ٓم اٜمٻمٟمة وأرايض اٮمق٬مػ و٪مٞم ذٮمؽ، 
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 (231).ش"اٜمحځمط"

ٍمذا ٓ جيقز ٖمٿمڇمء اٜمدر١مډم و٪مٞمهڇم ٓم ٗمٽمؽ إرض اٜمق٬مق٫مډم ٮمٽمد٫مـ، وإن ٭مڇمڂمڊم ٛمڇمٮمځمډم، وإٲمر 

أٛمر أن ٭مقُنڇم ٛمڇمٮمځمډم ٓ يثبڊم ٖمپمجرد ٢مڀمڇمدة ٖمڃمڂمف ٌم يد٫مـ ٲمځمڊم ٓم ٲمڇم ڂمٸمٽمؿ ٓم ٥مٰمڂمڇم ٓم هذا 

ٲمـ هذا، ٭مقن هذه اٜمٻمٟمة اٮمٻمديپمډم ٲمألى; ٕڂمف إذا ٭مڇمڂمڊم اٮمٻمبقر ٓم اٮمثٽمث٧م ٲمـ اٜمقضع، ٖمؾ يٺمڀمؿ 

إرض ٬مديپمډم، ٖمحځمڋم ٗمقٙمد ٬مبؾ إدراك اٜمٸمپمريـ إ٨م اٜمڇمئډم زٲمـ اٮمتٸمٻمؾ، ٫متټمقن ٓم هذا اٮمثٽمڋم ٬مبؾ 

هذا اٮمزٲمـ، وٗمټمقن ٲمٿمڀمدٲمډم ٖمڇمٮمټمٽمځمډم، وٗمبدوا إرض ٛمڇمٮمځمډم، وٗمرك اٮمد٫مـ ٫مځمڀمڇم ٜمؾء إرض، ڂمٸمؿ، 

خص أڂمف ٌم يد٫مـ ٓم هذا اٮمثٽمڋم ٲمځمڊم ٲمٿمذ و٬مٺمڊم هذه إرض ٮمٽمپمٻمٟمة، ٫مځمثبڊم ٭مقُنڇم ٛمڇمٮمځمډم إذا ٖم٧م ٢م

واهلل أ٥مٽمؿ ٖمڇمٮمٴمقاب  –٘مؿ ٲمع ذٮمؽ ٓ جيقز ا١متٸمَمٍمڇم ٓم ٲمڇم ١مقا اٮمد٫مـ ٲمـ اٜمدر١مډم و٪مٞمهڇم  –اٮمبتډم 

-.  
- ٥مٺمك ٥مٿمف  – فضل إهلي٥مبده اٮمٸمڇميص : ٭متبف

- ٥مٺمك ٥مٿمف  – ظبد الرزاق: هذا اجلقاب صحځمح، ٭متبف

 –٥مٺمك ٥مٿمف  – أمحد حسن: اجلقاب اٮمثڇمين صحځمح، ٭متبف

 :(233)و٪مٞمه ٲمـ اٮمديقٖمٿمديډم (232)ر٢مځمد أيمد اٮمټمٿمټمقهلڂمٻمؾ ٙمقاب اٜمقٮمقي  (4

                                                        

. ٖمڇمب اٮمثڇمٮمڋم ٥م٩م ٓم إو٬مڇمف اٮمتل يستٹمٿمك ٥مٿمڀمڇم وٲمڇم يتٴمؾ ٖمف ٲمـ سف ٪مٽمډم إو٬مڇمف "اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم  (231)

[3 /589.] 

ر٢مځمد أيمد ٖمـ هدايډم أيمد ٖمـ ٖمٞم ٖمخش ٖمـ ٪مالم ٚمسـ ٖمـ ٪مالم ٥م٦م، وٮمد ٮمسڊّم ٛمٽمقن ٲمـ ذي اٮمٻمٸمدة  (232)

ډم ڇمئ٘مالث ٲمت٧م وأٮمػ، وٲمڇمت ٮمثَمن ٛمٽمقن ٲمـ لمڇمدي أٛمر ١مٿمډم ٘مالث و٥م٩ميـ وڇمئ١مٿمډم أرٖمع وأرٖمٸم٧م وٲم

 (.  :9/233ڂمزهډم اخلقا٣مر، . )وأٮمػ

واٜمٿمتسبقن إٮمځمڀمؿ ٓم اٜمٸمتٻمدات و ٬مد اٛمتڇمروا ٓم ( اٍمٿمد)هؿ اٜمتخرٙمقن ٲمـ داراٮمٸمٽمقم ديقٖمٿمد : اٮمديقٖمٿمديډم  (233)

ٖمځمڇمن ٥مٻمځمدة اٮمتقٚمځمد ٲمٿمڀمجڇم أ٫مچم إ٨م ٗمٿمٻمځمص ٢مڃمن إڂمبځمڇمء وإوٮمځمڇمء، وٗمټمٺمٞم ٥مڇمٲمډم اٜمسٽمپم٧م ٓم ٭مؾ اٮمبالد 

ؿ ٗمسببقا ٓم ا٫م٠ماق ٭مٽمپمډم اٜمسٽمپم٧م ٓم ٢مبف اٮمٻمڇمرة اٍمٿمديډم واٮمبڇم٭مستڇمڂمځمډم، ٬مڇمل اٮمٳمځمخ أڂمٷمر ٢مڇمه اإل١مالٲمځمډم وه

اٮمټمٳمپمٞمي ٢مځمخ اٮمتٺمسٞم ٖمدار اٮمٸمٽمقم ديقٖمٿمد اٖمـ اٮمٳمځمخ أڂمقر٢مڇمه اٮمټمٳمپمٞمي ٮمځمس ٲمدار أٲمرڂمڇم ٥مك اٮمٳمځمخ ٥مبد 

اٮمٳمڇمه وٕم اهلل اٜمحدث  احلؼ اٜمحدث اٮمدهٽمقي ٫مڅمڂمف ٌم يستٶمع أن يٺمرق ٖم٧م اٮمسٿمډم واٮمبد٥مډم وٓ ٥مٝم اٮمٳمځمخ

اٜمجٽمډم )اٮمدهٽمقي، إڂمَم ٲمدار لمڇم٥متٿمڇم اٮمديقٖمٿمديډم ٥مٝم اٮمٳمځمخ ٬مڇم١مؿ اٮمٿمڇمڂمقٗمقي، واٮمٳمځمخ ر٢مځمد أيمد اٮمټمٿمټمقهل،

 (.235اٮمد٥مقة إ٨م اٮمٺمټمر، صـ: أڂمٷمر(. )59م صـ :2:7٭مراٗمٳمځمل، ٥مدد ٲمڇمرس شاٮمبالغ»اٮمٳمڀمريډم 
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هذا اجلقاب ٪مٞم صحځمح، وٲمڇم ڂمٻمؾ اٜمجځمڈم ٲمـ اٮمروايډم ٓ يثبڊم ٖمف اٜمد٥مڇم، احلڇمصؾ أڂمف  :اجلواب

ٮمٿمڇمس ٲمـ أُنؿ يٳمڀمرون اٜمٻمٟمة ٖمڇم١مؿ إن ٌم يټمـ ٗمٽمؽ اٜمٻمٟمة و٬مٺًمڇم، ٫مال ٭مالم، وٲمڇم ٙمرت ٖمف ٥مڇمدة ا

اٮمق٬مػ ٓ جيري هذا ٓم ٭مؾ ِمؾ، ٮمقٚمظ ٓم أ٭مثر إٲمټمٿمډم أن اٜمٻمٟمة ٓ ٗمټمقن و٬مٺًمڇم، و٥مٝم ٗمسٽمځمؿ أن 

ٗمٽمؽ اٜمٻمٟمة ٲمق٬مق٫مډم، جيقز ٫مځمڀمڇم ٖمٿمڇمء ِمؾ ٲمق٬مقف آٛمر، ٓم ٲمڇم إذا ٗمرك د٫مـ إٲمقات ٓم ذٮمؽ اٜمقضع 

 .٫مډم ٓم ٗمٽمؽ اٜمٻمٟمة، ٭مَم هق واضح ٲمـ هذه اٮمٸمبڇمرةٲمـ ٲمدة ٣مقيٽمډم، ٍمذا جيقز ٖمٿمڇمء اٜمدر١مډم اٜمق٬مق

هؾ جيقز أن ٗمبٿمك : ٫مڅمن ٬مٽمڊم» –( :46ص: اٜمجٽمد اٮمثڇمين)ذح اٮمبخڇمري  "اٮمٸمځمٿمل"ٓم 

ٮمق أن ٲمٻمٟمة ٲمـ ٲمٻمڇمٖمر اٜمسٽمپم٧م ٥مٺمڊم ٫مبٿمك : ٬مڇمل اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ: اٜمسڇمٙمد ٥مٝم ٬مبقر اٜمسٽمپم٧م؟ ٬مٽمڊم

ڇمٖمر و٬مػ ٲمـ أو٬مڇمف اٜمسٽمپم٧م ٮمد٫مـ ٲمقٗمڇمهؿ ٓ ٬مقم ٥مٽمځمڀمڇم ٲمسجًدا ٌم أر ٖمذٮمؽ ٖمڃم١ًمڇم، وذٮمؽ ٕن اٜمٻم

جيقز ٕٚمد أن يپمٽمټمڀمڇم، ٫مڅمذا در١مڊم وا١متٹمٿمل ٥مـ اٮمد٫مـ ٫مځمڀمڇم ٙمڇمز س٫مڀمڇم إ٨م اٜمسجد، ٕن اٜمسجد 

  (234).شأيٵًمڇم و٬مػ ٲمـ أو٬مڇمف اٜمسٽمپم٧م ٓ جيقز ومٽمځمټمف ٕٚمد، ٫مپمٸمٿمڇممهڇم ٥مٝم هذا واٚمد

واهلل ٗمٸمڇم٨م  -٫مرصډم ٮمٽمٸمبد، ٫مٻمطوٓم اٮمټمتڈم اٮمٺمٻمڀمځمډم أيٵًمڇم ٗمقٙمد روايڇمت اجلقاز، وٮمټمـ ٓ 

- أ٥مٽمؿ

- ٥مٺمل ٥مٿمف  –ر٢مځمد أيمد اٮمټمٿمټمقهل

- ٥مٺمل ٥مٿمف  – حمؿود أمحداجلقاب صحځمح، ٖمٿمده 

- ٥مٺمل ٥مٿمف  – حمؿد يسغ اجلقاب صحځمح، ٖمٿمده ٲمسټم٧م

- ٥مٺمل ٥مٿمف  – غالم رشولاجلقاب صحځمح، 

ٓم ذٮمؽ اٜمحؾ،  إذا ٭مڇمڂمڊم اٜمٻمٟمة ٬مديپمډم ٮمٽمٹمڇميډم وٗمرك أن اٮمد٫مـ هٿمڇمك، جيقز ٖمٿمڇمء اٜمدر١مډم

وإن ٭مڇمڂمڊم اٜمٻمٟمة ٲمستٸمپمٽمډم ٓم د٫مـ إٲمقات أن ٫مال جيقز اٮمبتډم ٖمٿمڇمء ِمؾ  و١ٓمځمَم ٓم اٮمٻمٶمٸمډم اخلڇمٮمځمډم

وٮمق ٖم٦م اٜمځمڊم وصڇمر ٗمراًٖمڇم، ٙمڇمز د٫مـ ٪مٞمه ٓم ٬مٟمه وزر٥مف واٮمبٿمڇمء ٥مٽمځمف ٭مذا »: "اٍمٿمديډم"آٛمر، ٬مڇمل ٓم 

  .-واهلل ٗمٸمڇم٨م أ٥مٽمؿ  –٫مٻمط  (235)ش"اٮمتبځم٧م"ٓم 

 .-٥مٺمل ٥مٿمف  – زيز الرمحنظ: ٭متبف

                                                        

بڇمب هؾ ٗمٿمبش ٬مبقر ٫مڇمٮم أيديٿمڇم، اٮمتك ٖم٧م "٥مپمدة اٮمٻمڇمرى ذح صحځمح اٮمبخڇمرى"أٲمڇم ٔم ڂمسخډم  (234)

 (5/376.)اٮمخ....اٜم٩م٭م٧م

 [278/ 2]اٮمبڇمب احلڇمدي واٮمٸم٩مون ٓم اجلٿمڇمئز، اٮمٺمٴمؾ اٮمسڇمٖمع ٓم اٮمٳمڀمځمد،:  اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم (235)
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 فتوى اإلمام أمحد رضا الؼادري رمحه اهلل تعاػ

 الؾفم هداية احلق والصواب

ٙمڀمؾ "، واٮمتحرير اٮمثڇمٮمڋم "ٚمؼ وصحځمح"، واحلټمؿ اٮمثڇمين "٪مٽمط سيح": اجلواب األول

 ."٬مبځمح

اٜمجځمڈم "٭مڇمن ٓم اٮمسڄمال ٙم٦م ٗمٰميح، ٖمڃمن ٬مٶمٸمډم أرض ٲمق٬مق٫مډم، ٫مڅمٖمداء ٢مؽ ٲمـ : أولً 

 .اٮمخ ِمض ٢مٻمٳمٻمډم ٖمال ٲمٸمٿمكش...... ٖمڃمڂمف إن ٌم يټمـ ٗمٽمؽ اٜمٻمٟمة و٬مٺًمڇم،» "اٮمثڇمٮمڋم

وٲمڇم ٙمرت ٖمف ٥مڇمدة اٮمٿمڇمس ٲمـ أُنؿ يٳمڀمرون اٜمٻمٟمة ٖمڇم١مؿ اٮمق٬مػ ٓ جيري هذا ٓم »: ٬مقٮمف: ثاكقًا

هذه اٮمٳمڀمرة أم اٮمق٬مٺمځمډم؟ إول صحځمح، وٮمټمٿمف ٲمڀمپمؾ وڂمداء ٓم ٪مٞم : اٜمٳمڇمر إٮمځمف ٓم ٬مقٮمفش ٭مؾ ِمؾ

٥مـ ٚمڇمٮمډم ٛمڇمصډم ٚمځمڋم ٗمټمقن اٮمٳمڀمرة ٲمقٙمقدة، ٫مڃمي ٚمڇمٙمډم إ٨م اٮمٳمڀمرة ٓم ٭مؾ ِمؾ ِمؾ، ٕن اٮمسڄمال 

و٭مذٮمؽ اٮمثڇمين إن ٬مٴمد ١مٽمڈم اٮمق٬مٺمځمډم ٥مٿمد اڂمتٺمڇمء اٮمٳمڀمرة وٓم هڇمٗم٧م احلڇمٮمت٧م . ٮمٽمحټمؿ ٓم هذه احلڇمٮمډم

حيتپمؾ اٮمٴمحډم، وإن ٭مڇمن ٥مدم ٗمٺمريٻمف ٖم٧م ش ٮمقٚمظ ٓم أ٭مثر إٲمټمٿمډم أن اٜمٻمٟمة ٓ ٗمټمقن و٬مٺمڇم»: ٬مقٮمف

٭مثر ضځمؼ ڂمٶمڇمق اٮمبځمڇمن، وإن أراد ڂمٺمل اٮمق٬مٺمځمډم ٲمع وٙمقد اٮمٳمڀمرة ٫مڀمق ٲمردود و٤مڇمهر اٮمټمثٞم وإ

اٮمٺمسڇمد، و٥مٿمد ذٮمؽ ٢مڀمڇمدٗمف ٖمپمٳمڇمهدٗمف ٓم أ٭مثر اٮمبالد سيح ٚمټمڇميډم ٲمـ ٪مٞم ِمټمل ٥مٿمف، وهذه 

ٗمٰمحيڇمت ٙمٽمځمډم ٓم اٜمتقن واٮم٩موح واٮمٺمتڇموى ٖمڃمن اٮمٳمڀمرة ٲمثبتډم ٮمٽمق٬مٺمځمډم وٲمسق٪مډم ٮمٽمٳمڀمڇمدة و٬مد 

ځمڈم اٮمثڇمين ٖمٸمض ڂمٻمقل ٗمتٸمٽمؼ هبذا، ٘مؿ ٲمع ٗمسٽمځمؿ اٮمدٮمځمؾ اٮم٩م٥مل ڂمٺمځمف اٜمدٮمقل وردت ٓم ٭مالم اٜمج

ٙمڀمؾ ٬مٶمٸمل، هڀمٿمڇم ٥مدم ٬مبقل اٮمٳمڀمڇمدة ٖمڇمٮمٳمڀمرة ٮمځمس ِمًقا ٍمذه اٜمٻمٟمة ٫محسڈم، ٖمؾ هق ِمق ٮمٸمڇمٲمډم 

 .إو٬مڇمف اٮمٻمديپمډم ٖمڇمٜمرة وأيـ اٮمٳمڀمقد، واٜمٸمڇميٿمډم، ٖمٸمد ٣مقل اٮمٸمڀمد، وُمرد اخلط، ٮمځمس ٖمحجډم

ٓ يٸمپمؾ ٖمپمجرد اٮمد٫م٠م، وٓ ٖمپمجرد احلجډم، ٜمڇم سح ٖمف ٥مٽمَمؤڂمڇم ٲمـ »: "يډماٮمٺمتڇموى اخلٞم"ٓم 

٥مدم ا٥ٓمتَمد ٥مٝم اخلط، و٥مدم اٮمٸمپمؾ ٖمف ٭مپمټمتقب اٮمق٬مػ اٮمذي ٥مٽمځمف ٛمٶمقط اٮمٻمٵمڇمة اٜمڇمض٧م، 

إڂمَم هق ٭مڇم٪مذ ٖمف ٛمط وهق ٓ يٸمتپمد »٭متڇمب اٮمق٬مػ : و٫مځمڀمڇم. (236)شوإڂمَم اٮمٸمپمؾ ٓم ذٮمؽ ٖمڇمٮمبځمٿمډم اٮم٩م٥مځمډم

، ٭مَم سح ٖمف ٭مثٞم ٲمـ ٥مٽمَمئٿمڇم، واٮمٸمٟمة ٓم ذٮمؽ ٮمٽمبځمٿمډم اٮم٩م٥مځمډم، وٓم اٮمق٬مػ ٥مٽمځمف، وٓ يٸمپمؾ ٖمف

يسقغ ٮمٽمٳمڇمهد أن يٳمڀمد ٖمڇمٮمسَمع، ويٶمٽمؼ وٓ يرض ٓم ٢مڀمڇمدٗمف، ٬مقٮمف ٖمٸمد ٢مڀمڇمدٗمف ٌم أ٥مڇميـ اٮمق٬مػ، 

                                                        

 (2/229)٫متڇموى اخلٞميډم، ٭متڇمب اٮمق٬مػ،   (236)
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 أهـ (237) .شوٮمټمـ ا٢متڀمر ٥مٿمدي، أو أٛمٟمين ٖمف، ٲمـ أ٘مؼ ٖمف

 .٬مػ ٪مٞم ٘مڇمٖمتډم وٖمڇم٣مٽمډم٫مڅمن ٌم ٗمٻمبؾ اٮمٳمڀمرة ٫مَمذا يٿمتڌم ٪مٞم أن ٗمټمقن آٓف و

واٮمٻمقل ٖمٴمحډم ٖمٿمڇمء ِمؾ آٛمر ٲمق٬مقف ٲمدر١مډم أو ٪مٞمهڇم ٖمٸمد ٗمسٽمځمؿ اٮمق٬مػ ٮمٽمپمٻمٟمة ٤مٽمؿ  :ثالثًا

واضح وٙمڀمؾ ٫مڇمضح، ٕڂمف ٗمٹمځمٞم ٮمٽمق٬مػ سحًيڇم وهق ٚمرام، ٚمتك ٥مٝم اٜمتقٕم اٮمذي ٮمف وٓيډم ٥مٝم 

إذن اٮمقا٬مػ، ٫مټمځمػ اٮمق٬مػ، ٫مټمځمػ ٖمڇمٕٙمٿمبل، ٘مؿ إن اٮمٸمٽمَمء ٌم يڃمذڂمقا ٖمتٹمځمٞم هځمئډم اٮمق٬مػ ٖمٹمٞم 

اخلٞم "ٓ جيقز ٮمٽمٿمڇم٤مر ٗمٹمځمٞم صځمٹمډم اٮمق٬مػ ٭مَم أ٫متك ٖمف »: "اٮمٸمٻمقد اٮمدريډم"، ٓم .ٖمتٹمځمٞم أصؾ اٮمق٬مػ

ٓ جيقز ٗمٹمځمٞم اٮمق٬مػ ٥مـ »: "اٍمٿمديډم"و "اٮمرساج اٮمقهڇمج"، ٓم (238).شو٪مٞممهڇم "احلڇمڂمقهم"و "اٮمرٲم٦م

ٲمټمڇمڂًمڇم، إٓ إذا ٙمٸمؾ اٮمقا٬مػ إ٨م اٮمٿمڇم٤مر ٲمڇم  هځمئتف، ٫مال جيٸمؾ اٮمدار ٖمستڇمڂًمڇم، وٓ اخلڇمن يمڇمٲًمڇم، وٓ اٮمرٖمڇمط

: ٮمٽمٸمالٲمډم اٮمبٞمي "ذح ا٢ٕمبڇمه"و "رد اٜمحتڇمر"و "٫متح اٮمٻمدير"، ٓم (239).شيرى ٫مځمف ٲمٴمٽمحډم اٮمق٬مػ

 (:23) .شاٮمقاٙمڈم إٖمٻمڇمء اٮمق٬مػ ٥مٝم ٲمڇم ٭مڇمن ٥مٽمځمف دون زيڇمدة»

٬مٽمځمؾ ٲمـ  اٜمدر١مډم أو اٜمټمتبډم أو ِمؾ ٲمڇم هؾ هق ا١مؿ ٜمجرد اجلدران؟ ٭مؾ ٥مڇم٬مؾ ذو ٚمظ :رابًعا

اٮمٸمٻمؾ يٸمٽمؿ أن إرض داٛمٽمډم ٓم ذٮمؽ اٜمسپمك ٓ ِمڇمٮمډم، وإڂمَم يٻمڇمل ٜمجرد اجلدران ٖمٿمڇمء، وأڂمٻمڇمض 

اٮمبٿمڇمء، وٓ يٻمڇمل ٖمځمڊم ودار، واٜمدر١مډم ِمؾ اٮمدرس، ِمؾ اٮمدرس إرض أم يټمقن اٮمدرس ٙمٽمق١ًمڇم 

وهذه  ٥مٝم اجلدران وٮمئـ ٭مڇمن ٭مذٮمؽ، ٫مڃمي ٲمٻمر ٮمٽمٻمرار وا١ٓمتٻمرار ٲمـ آڂمتڀمڇمء ٥مٝم إرض،

إرض و٬مٺمڊم ٲمرة جلڀمډم واٚمدة، ٫مټمځمػ يتٴمقر و٬مٺمڀمڇم ٲمرة أٛمرى، ٫مڅمڂمف يٳم٠مط ٭مقن اٮمقا٬مػ ٲمڇمٮمټًمڇم 

ٮمٽمپمق٬مقف ٚم٧م اٮمق٬مػ، ٕن صحډم اٮمق٬مػ ٲمق٬مق٫مډم ٥مٝم هذا ٖمڇمٗمٺمڇمق أهؾ ا٣ٓمالع واٮمق٬مقف ٲمـ 

ٲمذهبٿمڇم، واٮمق٬مػ ٖمٸمد ومڇمٲمف ٮمځمس ٲمٽمټًمڇم ٕٚمد ٫مڇمٮمقا٬مػ ٖمٿمٺمسف إذا أراد و٬مٺمف ٲمرة أٛمرى يټمقن ٗمٰم٫مف 

ٖمؾ هذا ٚمټمؿ ٥مڇمم [ اٮمٽمذيـ مهڇم ٖمپمٸمزل ٥مـ اٮمقٓيډم ٥مٝم اٮمق٬مػ]ڇم٣مالً ِمٵًمڇم، ٫مټمځمػ ٖمزيد و٥مپمرو ٖم

١مقاء ٭مڇمن اٮمق٬مػ ٲمرة أٛمرى ٥مٝم ٙمڀمډم أٛمرى، أو ڂمٺمس ٗمٽمؽ اجلڀمډم إو٨م; ٕڂمف ٥مٝم إول حتقيؾ 

أٲمڇم »: و٪مٞممهڇم "اٍمٿمديډم"و "اٮمبحر اٮمرائؼ"ٓم . ٖمڇم٣مؾ، و٥مٝم اٮمثڇمين حتٴمځمؾ ٚمڇمصؾ، واٮمټمؾ ٖمڇم٣مؾ

                                                        

 (2/314)٫متڇموى اخلٞميډم، ٭متڇمب اٮمق٬مػ،   (237)

 (2/226)ٗمٹمٞم اٮمق٬مػ،  ٓ جيقز ٮمٽمٿمڇم٤مر: اٮمٸمٻمقد اٮمدريډم  (238)

 [592/ 3]اٮمبڇمب اٮمراٖمع ٥م٩م ٓم اٜمتٺمر٬مڇمت، :اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم  (239)

 [339/ 7]ذح ٫متح اٮمٻمدير   (:23)
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ئٶمف ٫مپمٿمڀمڇم اٮمٸمٻمؾ واٮمبٽمقغ، وٲمٿمڀمڇم أن يټمقن ٬مرٖمډم، وٲمٿمڀمڇم اٜمٽمؽ و٬مڊم اٮمق٬مػ، ويتٺمرع ٥مٝم ذا

، ٓم (241) .أهـ ٲمٽمتٻمٶًمڇم.شا٢م٠ماط اٜمٽمؽ، أڂمف ٓ جيقز و٬مػ اإل٬مٶمڇم٥مڇمت، وٓ و٬مػ أرض احلقز ٮمإلٲمڇمم

أن اٮمق٬مػ يتق٬مػ ٙمقازه ٥مٝم ذوط  –ريمڀمَم اهلل ٗمٸمڇم٨م  –اٗمٺمؼ أٖمق يق١مػ وِمپمد » "اإل١مٸمڇمف"

ٓم اٜمتٰمف ٭مڇمٜمٽمؽ، ٫مڅمن اٮمقٓيډم ٥مٝم اٜمحؾ ذط اجلقاز واٮمقٓيډم ٗمستٺمڇمد ٖمڇمٜمٽمؽ، أو هل ٖمٸمٵمڀمڇم 

ٮمق و٬مػ أرًضڇم أ٬مٶمٸمف إيڇمهڇم اٮمسٽمٶمڇمن ٫مڅمن ٭مڇمڂمڊم ٲمٽمټًمڇم ٮمف، أو ٲمقاًٗمڇم صح، »: ، و٫مځمف(242)  .شڂمٺمس اٜمٽمؽ

 (243).شوإن ٭مڇمڂمڊم ٲمـ ٖمځمڊم اٜمڇمل ٓ يٴمح

ٕن »أم ٭مالمهڇم؟ اٮمثڇمين ٖمدىمل اٮمبٶمالن أن ٗمټمقن ُمرد اٮمٸمَمرة و٬مٺًمڇم أم ُمرد إرض  :خامًسا

وإول ٙمقازه ٓم أرض ٪مٞم ِمتټمرة  "ٕڂمف ٥مٽمځمف يتق٬مػ"و٭مذٮمؽ اٮمثڇمٮمڋم،  شاٮمق٬مػ ٓ يق٬مػ

ٲمٿمحٰم ٓم ٲمڇم إذا ٭مڇمڂمڊم ٗمٽمؽ اٮمٸمَمرة ٲمق٬مق٫مډم ٥مٝم ڂمٺمس اجلڀمډم، اٮمتل و٬مػ ٥مٽمځمڀمڇم أصؾ إرض هق 

اٮمبٿمڇمء، و٭مقن إرض ٲمٻمٟمة،  اٮمٴمحځمح، ٖمؾ هق اٮمتحٻمځمؼ وٖمف اٮمتق٫مځمؼ ٫مڅمن ٗمٹمڇمير ٙمڀمډم إرض وٙمڀمډم

 .واجلدران ٲمدر١مډم ِمض و١مق١مډم

 –١مئؾ ٓم ٭مرم ٲمٳمتپمؾ ٥مٝم ٥مٿمڈم وٗم٧م وأرضف و٬مػ ١مځمدڂمڇم اخلٽمځمؾ »: "اٮمٺمتڇموى اخلٞميډم"ٓم 

اد٥مك رٙمؾ ٖمڃمڂمف  –٥مٽمځمف و٥مٝم ڂمبځمٿمڇم و١مڇمئر إڂمبځمڇمء أ٫مٵمؾ اٮمٴمالة وأٗمؿ اٮمسالم ٲمـ اٜمٽمؽ اجلٽمځمؾ 

ه هؾ ٗمسپمع د٥مقاه؟ أٙمڇمب ٓ ٗمسپمع  وٓ ٗمٴمح، إذ اٮمټمرم ا١مؿ ٮمألرض واٮمٳمجر، وإن و٬مػ ٙمدَّ

: و٬مد ٬مڇمل صڇمٚمڈم اٮمذٛمٞمة أريد ٖمف اٮمٳمجر ٫مق٬مػ اٮمٳمجر ٥مٝم ٙمڀمډم ٪مٞم ٙمڀمډم إرض ّمتٽمػ ٫مځمف،

و٬مػ اٮمبٿمڇمء ٲمـ ٪مٞم و٬مػ إرض ٌم جيز هق اٮمٴمحځمح، وإن أريد ٭مؾ ٲمـ إرض واٮمٳمجر ٫مبٶمالڂمف 

: –، و٫مځمڀمڇم ٲمتٴمالً هبڇم (244) .ـ ٲمٽمتٻمٶًمڇمأه. شٖمدىمل اٮمتٴمقر، وإن أريد إرض ٫مبدىمځمډم اٮمبٶمالن أو٨م

                                                        

٭متڇمب اٮمق٬مػ وهق ٲمٳمتپمؾ ٥مٝم أرٖمٸمډم ٥م٩م ٖمڇمٖمڇم، اٮمبڇمب إول ٓم ٗمٸمريٺمف ور٭مٿمف و١مببف :اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم  (241)

 [464،65/ 3]يتؿ، وٚمټمپمف وذائٶمف وإٮمٺمڇمظ اٮمتل يتؿ هبڇم اٮمق٬مػ وٲمڇم ٌم 

اٖمـ اٮمٳمځمخ ٥م٦م ] :2، 29٭متڇمب اٮمق٬مػ، ٖمڇمب ٓم أٮمٺمڇمظ اٮمق٬مػ وأهٽمف وِمٽمف وٚمټمپمف، صـ "اإل١مٸمڇمف(242)

 .[.ه 2512دار اٮمرائد اٮمٸمرنم : ، ٖمٞموت(ه33:ت)اٮمٶمراٖمٽمز 

 .35٭متڇمب اٮمق٬مػ، ٖمڇمب ٖمځمڇمن ٲمڇمجيقزو٬مٺمف وٲمڇمٓ جيقز،إٮمخ،صـ "اإل١مٸمڇمف  (243)

 (2/287)٭متڇمب اٮمق٬مػ، : ٫متڇموى اخلٞميډم  (244)
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، وهذا اهـ.(245)ش٭مځمػ يٴمح ٮمٽمقا٬مػ و٬مٺمڀمڇم ٥مٝم ڂمٺمسف، وهل و٬مػ اخلٽمځمؾ ٥مٽمځمف اٮمٴمالة واٮمسالم»

واٮمذي ٚمرره ٓم اٮمبحر أٛمذا ٲمـ ٬مقل »: "رد اٜمحتڇمر"ٓم . ٲمٸمٿمك ٬مقٮمف، ٫مبٶمالڂمف ٖمدىمل اٮمتٴمقر

أن ٬مقل  ،٥مٽمځمڀمڇم ٙمڇمز اٗمٺمڇم٬مڇم ٗمبٸمڇم ٮمٽمبٻمٸمډماٮمٷمڀمٞميډم، وأٲمڇم إذا و٬مٺمف ٥مٝم اجلڀمډم اٮمتل ٭مڇمڂمڊم اٮمبٻمٸمډم و٬مٺمڇم 

وهق ٲمڇم إذا ٭مڇمڂمڊم إرض ٲمٽمټمڇم أو  ،اٮمذٛمٞمة ٌم جيز هق اٮمٴمحځمح ٲمٻمٴمقر ٥مٝم ٲمڇم ٥مدا صقرة آٗمٺمڇمق

أهـ،  و٥مٝم هذا   (246) .شو٬مٺمڇم ٥مٝم ٙمڀمډم أٛمرى ٬مڇمل و٬مٰمه اٮمٶمر١مقد ٥مٝم اٜمٽمؽ وهق ٪مٞم ٤مڇمهر 

ٚمتټمڇمر وٖمف يتٵمح احلڇمل وحيٴمؾ اٮمتق٫مځمؼ ٫مځمٿمبٹمل أن يستثٿمل ٲمـ أرض اٮمق٬مػ ٲمڇم إذا ٭مڇمڂمڊم ٲمٸمدة ٮمال

 .أهـ ٲمٽمخٴًمڇم و٬مد أوضحٿمڇمه ٫مځمَم ٥مٽمٻمٿمڇم ٥مٽمځمف (247). ٖم٧م ا٬ٕمقال

ٓ ٙمرم ٗمبٻمك ٥مٝم ٲمٽمؽ  ،ڇماٜمدر١مډم أو اٜمټمتبډم اٮمتل ١متبٿمك إذا ٌم يٴمح ٭مقُنڇم و٬مٺًمڇم ذ٥مً  :شادًشا

٫مقضح وضقح  ٖمڇمڂمځمڀمڇم وٚمځمٿمئذ يټمـ هذا ٗمٰم٫ًمڇم ٲمـ اٜمڇمٮمؽ ٓم اٮمق٬مػ ويٸمد هذا ٖمٿمڇمء ٥مَمرة ٮمالڂمتٺمڇمع

ٜمٰمٚمډم ٖمڃمن  "اٜمجځمڈم اٮمثڇمين ١مٽمپمف"اٮمتل ڂمٻمٽمڀمڇم  "ڇمٜمټمٞميډماٮمٸم"و "٬مڇميض ٛمڇمن"اٮمٳمپمس أن ٥مبڇمرات 

اٜمٻمٟمة حيرم آڂمتٺمڇمع هبڇم، وٮمق اڂمدر١مڊم، وٌم يبؼ ٫مځمڀمڇم أٲمڇمرة ٬مٟم وٓ ٥مٷمؿ ٲمځمڊم وأن ٍمڇم ٚمټمؿ اٜمٻمٟمة 

 .أٖمًدا، وأڂمف ٓ يزال ٍمڇم ٚمټمؿ اٜمٻمٟمة

أن »( ڂمڇم٣مٻمډم ٖمـ) "اإل١مٸمڇمف"و (249)"ٛمزاڂمډم اٜمٺمت٧م"و (248)"اٮمٷمڀمٞميډماٮمٺمتڇموى "٭مذٮمؽ ٥مبڇمرات 

ٲمٻمٟمة ٬مديپمډم ٖمپمحٽمډم ٌم يبؼ ٫مځمڀمڇم آ٘مڇمر اٜمٻمٟمة ٓ يبڇمح ٕهؾ اٜمحٽمډم آڂمتٺمڇمع هبڇم وإن ٭مڇمن ٫مځمڀمڇم ٚمٳمځمش 

 (.:24).شحيش ٲمٿمڀمڇم وخيرج احلٳمځمش إ٨م اٮمدواب وٓ ٗمر١مؾ اٮمدواب ٫مځمڀمڇم ٓ ٗمٺمځمد اٜمد٥مڇم ٬مٶًمڇم

يثبڊم ٲمد٥مڇمه ٖمَم ڂمٻمؾ ٲمـ اٮمروايډم ِمض ١مقء ٫مڀمؿ وٙمڀمؾ  اٜمجځمڈم ٓ"،ـ ادجقب الثالثوز٥مؿ 

 ."ٲمب٧م

                                                        

 (2/288)٭متڇمب اٮمق٬مػ، : ٫متڇموى اخلٞميډم  (245)

 [539/ 4]٭متڇمب اٮمق٬مػ، ٲمٶمٽمڈم ٓم ا١متبدال اٮمق٬مػ وذو٣مف : رد اٜمحتڇمر  (246)

 .اٜمرٙمع اٮمسڇمٖمؼ  (247)

، ٭متڇمب اٮمق٬مػ،اٮمٻمسؿ إول، اٮمٺمٴمؾ اٮمراٖمع ٓم اٜمٻمڇمٖمرواٮمرٖمڇم٣مڇمت إٮمخ، "اٮمٺمتڇموى اٮمٷمڀمٞميډم  (248)

 .[ّمٶمق٣مډم] ٲمٽمتٻمٶمڇمٖمتٰمف٬326مـ

 .[ّمٶمق٣مډم] ٖمتٰمف 265،٭متڇمب اٮمق٬مػ،  ٬مـ"ډم اٜمٺمت٧مٛمزاڂم (249)

 95٭متڇمب اٮمق٬مػ، ٖمڇمب ٖمٿمڇمء اٜمسجدواٮمرٖمط واٮمسٻمڇميڇمت واٮمدور ٓم اٮمثٹمقر إٮمخ، صـ "اإل١مٸمڇمف(:24)

 .ٲمٽمتٻمٶمڇمٖمتٰمف
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ذح "ٜمڇم ٌم جيد ١مبځمالً ٓم اٮمٺمٻمف اضٶمر إ٨م ا٬ٓمتٿمڇمع ٖمروايډم أ٘مرهڇم ٥مـ  -ادجقب الثالث، :شابًعا

ٛمڇمرٙمډم ٥مـ اٜمذهڈم ٲمتٹمڇمضځمڇًم ٥مـ ڂمٴمقص إصقل، و٫مروع اٮمٺمٻمف احلٿمٺمل،  "صحځمح اٮمبخڇمري

ٮمق أن ٲمٻمٟمة ٲمـ »: (251)ٜمذهڈم، ٫متٸمٽمؾ ٖمڃمن ٬مڇمل اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿوٲمٸمرًضڇم ٥مـ اٜمتقن، واٮم٩موح، و٫متڇموى ا

 (253)، (252).شٲمٻمڇمٖمر اٜمسٽمپم٧م ٥مٺمڊم ٫مبٿمك ٬مقم ٥مٽمځمڀمڇم ٲمسجًدا، ٌم أر ٖمذٮمؽ ٖمڃم١ًمڇم

اٖمـ "إ٨م ٗمرلمډم إٮمٺمڇمظ اٮمٸمرٖمځمډم، وٖمٸمد ذٮمؽ ٲمـ يٳمٸمر ٖمڃمن [ رصقد أمحد الؽـؽوهي]أٖمٰم 

سپمع ٬مقٮمف ٓم اٜمذهڈم احلٿمٺمل؟ هذا ٲمـ هق؟ وٲمـ ٥مٽمَمء أّي ٲمذهڈم هق؟ وإ٨م أّي ٲمدى ي "اٮمٻمڇم١مؿ

  .وأيٵًمڇم ذٮمؽ اٮمٻمقل رأى ڂمٺمسف، وٲمع ذٮمؽ هق ٛمالف إصقل، و٫مروع اٜمذهڈم سحًيڇم

أڂمف ٓ يٻمتٰم ٥مٝم أ٬مقال  "ذح اجلڇمٲمع اٮمٴمحځمح"دأب اٮمٸمالٲمډم اٮمٸمځمٿمل ٓم  !يا أهيا ادجقب

وأصحڇمب ٲمذهبف، ٖمؾ يٿمٻمؾ أ٬مقال إئپمډم إرٖمٸمډم، و٬مد يتجڇموز ٥مٿمڀمؿ، ٫مځمٿمٻمؾ أ٬مقال اٮمتالٲمذة 

اٮمقٙمقه، ٖمؾ ٬مد يتٸمداهؿ ٫مځمٿمٻمؾ أ٬مقال ٪مٞمهؿ ممـ ١مبؼ وحلؼ، ٖمؾ يڃم٘مر ٥مـ ٖمٸمض أهؾ إهقاء ٲمثؾ 

ٖمؾ يٻمٿمع ٲمراًرا ٥مٝم ٬مقل ٫مالن و٫مالن، وٓ يب٧م ٲمذهبڇًم ٲمـ أئپمډم  "اٖمـ ٚمزم "و "داود اٮمٷمڇمهري "

د اهلل ٖمحپم- (254)اجلڇمهؾ اٮمذي ٓ ٛمٟمة ٮمف ٖم٠ماٙمؿ اٮمٸمٽمَمء يٿمخدع ٲمثٽمؽ، وٛمڇمدم اٮمٸمٽمؿ. اٜمذهڈم

يدري ٖمٺمرق اٜمراٗمڈم واٮمتٺمر٬مډم ٖم٧م اٜمذاهڈم، واٮمٸمالٲمډم اٮمٸمځمٿمل ٮمځمس ٖمٴمدد ٗمدويـ ٭متڇمب ٓم  -ٗمٸمڇم٨م

اٮمٺمٻمف هڀمٿمڇم وهذه ٫مقائد ا١متٶمراديډم زائدة، أراد هبڇم اٮمتق٬مځمػ ٥مٝم أ٬مڇمويؾ اٮمٿمڇمس، أٲمڇم اٜمذهڈم ٫مٻمد دون 

 "اٖمـ ٖمٶمڇمل"و "اٖمـ اٜمٿمذر"أصالً و٫مر٥ًمڇم ٓم ٭متڈم اٜمذهڈم، وأ٭مثر ٲمراٙمع ڂمٻمقٮمف هذه ٗمٴمڇمڂمځمػ 

اٮمٳمڇم٫مٸمځمډم و٪مٞمهؿ، و٬مد ٙمرت ٥مڇمدٗمف ٖمڃمڂمف يٿمٻمؾ ١مٶمقًرا و١مٶمقًرا، وصٺمحڇمت وصٺمحڇمت، ٲمـ ٪مٞم 

 .٥مزو وٓ ٗمٹمځمٞم ٮمٺمظ

                                                        

٫مٻمځمف، : ٥مبد اٮمريمـ ٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٖمـ ٛمڇمٮمد ٖمـ ٙمٿمڇمدة اٮمٸمتٻمل اٜمٰمي، أٖمق ٥مبد اهلل، ويٸمرف ٖمڇمٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ: هق  (251)

 (م917-هـ2:2: )وو٫مڇمٗمف ،(م861-هـ234:)ٲمقٮمده، وٗمٺمٻمف ٖمڇمٓٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ وڂمٷمرائف، واٮمٸمٽمؿ لمع ٖم٧م اٮمزهد

 [434/ 4]ا٥ٕمالم ٮمٽمزر٭م٦م  .ٖمپمٰم

 [:32/ 3]اٮمبځمڇمن واٮمتحٴمځمؾ   (252)

وذٮمؽ ٕن اٜمٻمڇمٖمر و٬مػ ٲمـ أو٬مڇمف اٜمسٽمپم٧م ٮمد٫مـ ٲمقٗمڇمهؿ ٓ جيقز ٕٚمد أن يپمٽمټمڀمڇم ٫مڅمذا در١مڊم   (253)

٫مڀمڇم إ٨م اٜمسجد، ٕن اٜمسجد أيٵًمڇم و٬مػ ٲمـ أو٬مڇمف اٜمسٽمپم٧م، ٓ جيقز وا١متٹمٿمل ٥مـ اٮمد٫مـ ٫مځمڀمڇم ٙمڇمز س

 .إزهرى. ومٽمځمټمف ٕٚمد ٫مپمٸمٿمڇممهڇم ٥مٝم هذا واٚمد

 .اإلٲمڇمم أيمد رضڇم احلٿمٺمك رىض اهلل ٥مٿمف: أى  (254)
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 ،"اٮمدرر اٮمټمڇمٲمٿمډم"ٓم  –ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م  –ڂمبَّف ٥مٝم ذٮمؽ ٲمٸمڇمسه اإلٲمڇمم اٖمـ ٚمجر اٮمٸمسٻمالين 

ـ إٚمټمڇمم إ٨م احلټمڇميډم، اٮمتل ذ٭مر ٲمڇم يستٿمبط ٲم: وهڀمٿمڇم أيٵًمڇم ٗمقٙمد ٖمدءا ٲمـ صدر ٭مالٲمف وهق ٬مقٮمف

ڂمٻمٽمتڀمڇم ٥مبڇمرة ٲمـ ذٮمؽ اٮمٻمبځمؾ، أٲمڇم اٮمٸمڇمٌم ٫مځمٸمرف ٲمـ وٙمقه ٲمتٸمددة، أن هذا ٮمځمس ٭مالم احلٿمٺمځمډم، ٮمق 

ٙمقاز ڂمبش ٬مبقرهؿ ٮمٽمَمل، ذهڈم »ٗمڃمٲمٽمڊم أڂمڊم ُمرد هذا اٮمٻمدر ٫مڅمڂمف ٭مڇمن ٓم هذه اٮمٸمبڇمرة إ٨م 

 (255) .شاٮمټمق٫مځمقن واٮمٳمڇم٫مٸمل وا٢ٕمڀمڈم هبذا احلديڋم

٫مٽمق ٭مڇمن اٮمٻمڇمئؾ  "ذهڈم اٮمټمق٫مځمقن إ٨م ٭مذا"ډم أن يذ٭مروا أئپمډم ٲمذهبڀمؿ ٫مځمٻمقٮمقا ٮمځمس ٥مرف احلٿمٺمځم

 "اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ"وأٲمثڇمل ذٮمؽ، و "ذهڈم أئپمتٿمڇم، أو أصحڇمٖمٿمڇم، أو ٥مٽمَمؤڂمڇم"ٚمٿمٺمځمڇًم ٮمټمتڈم 

ٲمڇمٮمؽ ٖمـ أڂمس رىض اهلل ٗمٸمڇم٨م )٭مالمهڇم ٥مڇمٜمڇمن ٲمڇمٮمټمځمڇمن، ومهڇم ٗمٽمپمځمذان ٮمإلٲمڇمم اٍمَمم  "(256)ا٢ٕمڀمڈم"و

ريمڀمؿ  – "(258)ٚمسـ ٖمـ زيڇمد"و "(257)ز٫مر"اٮمروايډم واٮمدرايډم ٓم ٲمذهبڀمَم، ٲمثؾ ، ويٸمدان ٲمـ أهؾ (٥مٿمف

٥مٿمدڂمڇم، وهذا ٲمـ ٲمٳمځمختؽ اٜمٻمد١مډم أڂمؽ ٗمٺمتل ٖمرأي ٥مڇمٌم ٲمڇمٮمټمل سحًيڇم ٛمالف اٜمذهڈم  –اهلل ٗمٸمڇم٨م 

احلٿمٺمل، وٗمز٥مپمف روايډم ٓم اٜمذهڈم احلٿمٺمل ٲمع أڂمف ٮمځمس روايډم ٓم ٲمذهبف ٥مـ اإلٲمڇمم اٜمجتڀمد ١مځمدڂمڇم 

، ٫مٵمالً ٥مـ أئپمتٿمڇم، وإڂمَم هق رأي ٮمذٮمؽ اٮمٸمڇمٌم اٜمڇمٮمټمل ڂمٺمسف اٮمذي –ريض اهلل ٥مٿمف  –اإلٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ 

ٮمق أن ٫مٻمدان اٮمٺمرصډم أٲمڀمٽمؽ ٖمحځمڋم ٲمټمٿمؽ أن ٗمتٸمدى ٥مبڇمرٗمؽ . شٌم أر ٖمذٮمؽ ٖمڃم١ًمڇم»: يٸمٟم ٥مٿمف ٖمٻمقٮمف

وذ٭مر أصحڇمٖمٿمڇم يٸمٿمل ٬مڇمل اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٭مذا، و٬مڇمل ٥مٽمَمؤڂمڇم : اٜمٿمٻمقٮمډم إ٨م ٮمٺمٷم٧م ٥مٿمد ذٮمؽ وٙمدت ٬مقٮمف

                                                        

٥مپمدة اٮمٻمڇمري ذح صحځمح اٮمبخڇمري، ٭متڇمب اٮمٴمالة، ٖمڇمب هؾ ٗمٿمبش ٬مبقر ٲم٩م٭مل اجلڇمهٽمځمډم ويتخذ   (255)

 [376/ 5]ٲمټمڇمُنڇم ٲمسڇمٙمد، 

٫مٻمځمف : أٖمق ٥مپمرو (م873-هـ256:)وٮمدأ٢مڀمڈم ٖمـ ٥مبد اٮمٸمزيز ٖمـ داود اٮمٻمځمز اٮمٸمڇمٲمري اجلٸمدي،:هق (256)

ٲمڇم أٛمرٙمڊم ٲمٰم أ٫مٻمف ٲمـ أ٢مڀمڈم ٮمقٓ : ٬مڇمل اٮمٳمڇم٫مٸمل، .٭مڇمن صڇمٚمڈم آٲمڇمم ٲمڇمٮمؽ،اٮمديڇمر اٜمٰميډم ٓم ٥مٰمه

 2]ٽمزر٭م٦م ا٥ٕمالم ٮم .ٖمپمٰم (م:92-هـ315:)ٲمڇمت.ا١مپمف ٲمسټم٧م، وأ٢مڀمڈم ٮمٻمڈم ٮمف: ٬مځمؾ، ٣مځمش ٫مځمف

/444] 

ويټمٿمك أيٵمڇم ٖمڃمنم  .اٮمٸمالٲمډم،أٖمق اٍمذيؾ، ز٫مر ٖمـ اٍمذيؾ ٖمـ ٬مځمس اٮمٸمٿمٟمي اٮمٺمٻمځمف، اٜمجتڀمد، اٮمرٖمڇمين،:هق (257)

٣مبٻمڇمت اٖمـ  .١مٿم٧م ٖمٸمد و٫مڇمة اإلٲمڇمم ٖمثَمن( هـ269)ٗمقٓم ٖمڇمٮمبٰمة ١مٿمډم:، و٫مڇمٗمف(هـ221)١مٿمډم :ٲمقٮمده .ٛمڇمٮمد

 (499-7/498)١مٸمد 

١مٿمډم :و٫مڇمٗمف .ق ٥م٦م، احلسـ ٖمـ زيڇمد إڂمٴمڇمري، ٲمقٓهؿ اٮمټمقٓم اٮمٽمڄمٮمڄمياٮمٸمالٲمډم، ٫مٻمځمف اٮمٸمراق، أٖم: هق (258)

 [654/ :]١مٞم أ٥مالم اٮمٿمبالء (. هـ315)
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ٮمځمس ٲمـ ٥مٽمَمئٿمڇم، وٮمټمـ إذا ٗمٻمرر ٥مدم اٮمٺمڀمؿ ٫مَم يرضك، أن  "اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ"، وٖمذٮمؽ ٗمٿمبَّڀمڊم أن ٭مذا

اٖمـ "وٚمسبتف داٛمالً ٓم ٲمٻمقل  "اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ": ذ٭مر أصحڇمٖمٿمڇم ٲمٿمدرًٙمڇم حتڊم ٬مقٮمف ٬مڇمل: ٤مٿمٿمڊم ٬مقٮمف

 ."اٮمٻمڇم١مؿ

قر ا٬متٿمٸمڊم ٖمحټمڇميډم ٲمـ ٪مٞم اٜمذهڈم ٖمال ٚمؼ ٮمټمل حيٴمؾ ٲمسڇمغ ٮمقطء ٬مب! أىمڇم اٜمجځمڈم :ثامـًا

َ  ٌم ٗمڃمٛمذ ٬مقٮمف ٚمتك يقٙمد ١مبځمؾ  "ذ٭مر أصحڇمٖمٿمڇم": اٜمسٽمپم٧م اٜمسڇم٭م٧م ٖمڃم٬مدام اٮمسٻمڇمة واٮمټمٿمڇمس، ٌِم

ٮمٸمٻمؾ اخلځمؾ واحلپمٞم ٓم اٜمسڇمٙمد، ٖمؾ ٲمڇم هق أ٢مٿمع وأٛمٿمع وهق اختڇمذ ٲمقضع اٜمسجد ٚمٳمڇم و٭مٿمځمٺًمڇم، 

٥مٺمڊم ود٘مرت أن اٜمسجد إذا ٛمرب ود٘مر وٌم يبؼ ٚمقٮمف لمڇم٥مډم، واٜمٻمٟمة إذا  "وذ٭مر أصحڇمٖمٿمڇم": ٮمٻمقٮمف

جيقز أن يبٿمك ٲمقضع اٜمسجد داًرا وٲمقضع اٜمٻمٟمة »٫مڅمذا ٥مڇمدت ٲمٽمټًمڇم  -٬مڇمل–ٗمٸمقد ٲمٽمټًمڇم ٕرٖمڇمهبڇم 

أهـ وذٮمؽ ٕن اٮمدار (:25).ش٫مڅمذا ٌم يټمـ ٍمڇم أرٖمڇمب ٗمټمقن ٮمبځمڊم اٜمڇمل»: ، ٬مڇمل(259).شٲمسجًدا و٪مٞم ذٮمؽ

 .ٖٓمد ٍمڇم ٲمـ ٗمٽمؽ ا٢ٕمځمڇمء، وٮمټمٿمؽ ٙمزٲًمڇم ا١متٸمپمٽمڊم اٜمټمځمدة

أُنؿ ردوا ٓم ٭متڈم اٜمذهڈم اٜمٸمتپمدة اٜمٳمڀمقرة اٜمتداوٮمډم هذه اٮمروايډم ٖمٰماٚمډم  ٭مٿمڊم ٗمٸمٽمؿ :أولً 

 .وأ٫متقا ٖمخال٫مڀمڇم ٖمٳمدة

وٮمق ٛمرب ٲمڇم ٚمقٮمف وا١متٹمٿمل ٥مٿمف يبٻمك ٲمسجًدا ٥مٿمد »: "اٮمدر اٜمختڇمر"و "ٗمٿمقير إٖمٴمڇمر"ٓم 

 (261) .شاإلٲمڇمم، واٮمثڇمين أٖمًدا إ٨م ٬مځمڇمم اٮمسڇم٥مډم وٖمف يٺمتل

وأ٭مثر اٜمٳمڇميخ ٥مٽمځمف، ُمتبك وهق »: "رد اٜمحتڇمر"و "ٮمرائؼاٮمبحر ا"و "احلڇموي اٮمٻمدد"وٓم 

 (262) .شإوٙمف،٫متح

اٮمذي ڂمسبف اٮمٸمالٲمډم اٮمٸمځمٿمل إ٨م أصحڇمٖمٿمڇم إڂمَم هق ٓم  –ريمف اهلل ٗمٸمڇم٨م  –٬مقل اإلٲمڇمم ِمپمد  :ثاكقًا

ٚمڇمٮمډم ٛمڇمصډم ٚمځمڋم ٛمال اٮمٯمء اٜمق٬مقف ٲمـ اٮمٴمٽمقح ٮمٽمٹمرض اٮمذي و٬مٺمف اٮمقا٬مػ وٓ يٴمٽمح ٮمذٮمؽ 

                                                        

٥مپمدة اٮمٻمڇمري ذح صحځمح اٮمبخڇمري، ٭متڇمب اٮمٴمالة، ٖمڇمب هؾ ٗمٿمبش ٬مبقر ٲم٩م٭مل اجلڇمهٽمځمډم ويتخذ   (259)

 [376/ 5]ٲمټمڇمُنڇم ٲمسڇمٙمد، 

ٖمڇمب هؾ ٗمٿمبش ٬مبقر ٲم٩م٭مل اجلڇمهٽمځمډم ويتخذ  ٥مپمدة اٮمٻمڇمري ذح صحځمح اٮمبخڇمري، ٭متڇمب اٮمٴمالة،  (:25)

 [376/ 5]ٲمټمڇمُنڇم ٲمسڇمٙمد، 

 [666/ 5]٭متڇمب اٮمق٬مػ، : اٮمدر اٜمختڇمر  (261)

 [517/ 4]٭متڇمب اٮمق٬مػ، :رد اٜمحتڇمر  (262)
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 .أصالً 

ٲمڇم ٲمٸمٿمڇمه أڂمف يتٺمرع ٥مٝم اخلالف اٜمذ٭مقر ٲمڇم إذا اُندم اٮمق٬مػ،  »: "اٮمٺمتح"ذ٭مر ٓم "ٜمحتڇمررد ا"ٓم 

وٮمځمس ٮمف ٲمـ اٮمٹمٽمډم ٲمڇم يٸمپمر ٖمف، ٫مٞمٙمع إ٨م اٮمبڇمين أو ور٘متف ٥مٿمد ِمپمد ٛمال٫مڇم ٕنم يق١مػ ٮمټمـ ٥مٿمد 

 (263) .شِمپمد إڂمَم ٲمٽمټمف ٲمڇم ٛمرج ٥مـ آڂمتٺمڇمع اٜمٻمٴمقد ٮمٽمقا٬مػ ٖمڇمٮمټمٽمځمډم

اٜمٻمٟمة اٜمذ٭مقرة ٚمځمڋم ٘مٽمڋم اٜمځمدان ٛمڇمل ٥مٝم ٲمڇم ٖم٧م اٮمسڇمئؾ ٚمتك  ٭مځمػ يتٴمقر هذا إٲمر ٓم

 .أن

ٮمٸمٽمف ٛمٶمر ٖمبڇمٮمؽ أيٵًمڇم أن ذٮمؽ ٓ يرض اٜمٻمٟمة ٫محسڈم ٖمؾ يرض اٜمسجد أيٵًمڇم وٮمٸمؾ  :ثالثًا

اٮمٸمڇمٲمډم ٗمثقر، ٲمـ أٙمؾ ذٮمؽ ا١متٿمدت ٖمٻمقل اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٲمتجڇموًزا ٥مـ ذ٭مر أصحڇمٖمٿمڇم، وٮمټمـ ٪مٺمٽمڊم أن 

 .ت ٥مٿمڀمڇم ٥مڇمئدة ٥مٽمځمؽ هڀمٿمڇم ٲمع رء زائداخلٶمرات اٮمثالث اٮمتل حتځمز

أن يټمقن ٛمالف  ٫مٻمد رأيڊم ٓم اٮمقٙمف اٮمسڇمٖمع أڂمف ٮمځمس ٬مقًٓ ضٸمځمٺًمڇم ٓم اٜمذهڈم ٫مٵمالً : أما األول

 .اٜمٺمتك ٖمف

٥مٺمڊم ودر١مڊم، ويٻمڇمل ٥مٺمڇم اٮمٯمء ودرس إذا اڂمٸمدم  "اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ"٫مڅمڂمف ٭مڇمن ٓم ٭مالم  :أما الثاين

٥مٝم ٗمٽمؽ اٜمٻمٟمة، ٚمځمڋم يٻمقل اٮمسڇمئؾ ٗمقٙمد هٿمڇمك ٬مبقر  ٫مٽمؿ يبؼ ٮمف ٥م٧م وٓ أ٘مر وٲمـ أيـ يٴمدق هذا

 .٬مديپمډم ٲمٿمڀمدٲمډم، ٫مٽمؿ يتحٻمؼ اڂمٸمداٲمڀمڇم، وٌم يٺمدك هذه اٮمروايډم اخلڇمرٙمډم ٥مـ اٜمذهڈم

ُمرد اٮمق٬مٺمځمډم ٲمقٙمبڇًم ٓحتڇمد اٜمٸمٿمك وُمقًزا إل٬مڇمٲمډم  "اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ"٫مڅمڂمف إذا ٭مڇمن ٓم رأي : أما الثالث

ٲمسجًدا، ٭مذٮمؽ جيقز ٙمٸمؾ اٜمسجد ٲمٻمٟمة، و٭مذٮمؽ جيقز رء ٲمټمڇمن آٛمر ٫مټمَم أڂمف جيقز ٙمٸمؾ اٜمٻمٟمة 

ٙمٸمؾ اٜمسجد ٛمڇمڂًمڇم، ويټمقن اٮمټمٿمځمػ ٓم اخلڇمن، ٫مڅمن اٮمټمؾ و٬مػ ٲمـ أو٬مڇمف اٜمسٽمپم٧م ٓ جيقز ومٽمځمټمف 

 !.ٕٚمد، ٫مپمٸمٿمك اٮمټمؾ ٥مٝم هذا واٚمد ٫مڃميـ اٜمٺمر

ٖمٸمد ٲمڇم جيقز ٙمٸمؾ اٜمٻمٟمة ٲمسجًدا : ٬مڇمل اٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ: ٮمٶمٺًمڇم أ٫مؼ ٬مٽمځمالً ٲمـ ١مټمرٗمؽ و٬مؾ :تاشًعا

حيرم ٖمٿمڇمء اٜمسجد : ٥مٺمڊم واڂمدر١مڊم، و٬مڇمل أٖمق اٮمٻمڇم١مؿ ِمپمد ر١مقل اهلل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ

اٖمـ "٥مٝم اٜمٻمڇمٖمر، أهذان احلټمَمن واردان ٥مٿمدك ٓم ٚمڇمٮمډم واٚمدة؟ إذا أڂمڊم وإيَمڂمؽ، ٗمز٥مؿ ٬مقل 

ّمتٽمٺمډم ٫مٸم٧م ٬مبؾ ٚمٻًمڇم، وٗمڃمٖمك أٲمر أنم اٮمٻمڇم١مؿ صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ، وإن ٭مڇمڂمڊم احلڇمٮمډم  "اٮمٻمڇم١مؿ

                                                        

 اٜمرٙمع اٮمسڇمٖمؼ  (263)
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٭مؾ رء اٮمتٺمر٬مډم اٮمتل ٥مٽمځمڀمڇم يتحٻمؼ اڂمٻمسڇمم هذيـ احلټمپم٧م، هؾ ذٮمؽ ٗمٺمر٬مډم اٮمٻمديؿ واحلديڋم؟ 

٫مځمحرم ٖمٿمڇمء اٜمسجد ٥مٝم ٬مبقر ٚمديثډم، وٚمځمڋم ٬مدٲمڊم ٬مٽمځمالً ٙمڇمز اٮمٴمالة ٥مٽمځمڀمڇم، أم ٖٓمد أن يپمحك أ٘مر 

ٗمراًٖمڇم، وٗمستحځمؾ  اٮمٸمَمرة اٮمٺمق٬مڇمڂمځمډم، أو جيڈم أن ٗمٿمٸمدم أٙمزاء إٲمقات ٖمڇمٮمټمٽمځمډم وٗمٴمٞم اٮمٸمٷمڇمم

 .إٲمقات ٖمجپمځمع أٙمزائڀمؿ ٗمراًٖمڇم ٛمڇمٮمٴًمڇم، ٥مٿمد ذٮمؽ جيقز اٮمٴمالة

 .٫مبڇم٣مؾ ٖمڇمٮمبداهډم، وٮمٸمٽمف يټمقن ذ٭ًمڇم ٥مٿمدك ٮمٸمٽمډم اٮمقهڇمٖمځمډم :أما األول

ٲمثٽمف، ٕن اٮمٸمَمرة اٮمٺمق٬مڇمڂمځمډم ٮمځمس ٬مًٟما وٓ ر٭مٿمڇًم ٮمٽمٻمٟم وٓ ذ٣ًمڇم، ٫مٸمدٲمف ووٙمقده ١مقاء،  :والثاين

ڇمٮمډم ٓم هذه اٜمٻمٟمة ٫مڅمن ا٥ٕمالم ٓم اٮمٻمبقر ٲمقٙمقدة وٚمټمپمؽ ٖمدون وٲمع هذا ٌم ٗمتحٻمؼ هذه احل

وسٚمڀمڇم  "جيقز ٖمٿمڇمء اٜمدر١مډم اٮمق٬مٺمځمډم ٓم اٜمٻمٟمة": ختٴمځمص ٮمثٽمڋم ٛمڇمل ٲمٶمٽمؼ سحًيڇم ٚمځمڋم ٬مٽمڊم

، "ٖمٿمڇمء اٜمدر١مډم ٓم ذٮمؽ اٜمحؾ ٛمٴمقًصڇم ٓم اٮمٻمٶمٸمډم اخلڇمٮمځمډم جيقز": ٲمٻمٽمدك ٖمذٮمؽ اإل٣مالق ٚمځمڋم ٬مڇمل

ٙمرم ختتڇمر اٮمٳمؼ اٮمثڇمٮمڋم، ٫مٸمٿمد ذٮمؽ ٭مڇمن يٽمزٲمؽ أن ٗمٸم٧م ٫مڀمذا اخلٴمقص أوضح اٮمٸمپمقم، ٓ 

ٖمڇمٮمدٮمځمؾ اٮم٩م٥مل اٜمدة اٮمتل ٫مځمڀمڇم ٓ يبٻمك ٥م٧م وٓ أ٘مر ٮمٸمٷمڇمم اٜمقٗمك وأضال٥مڀمڇم وٗمٴمٞم ٭مٽمڀمڇم ٗمراًٖمڇم 

ِمٵًمڇم، و٭مڇمن ٥مٽمځمؽ أن ٗمثبڊم أن آٛمر ٲمځمڊم د٫مـ ٓم هذه اٜمٻمٟمة ٲمچم ٥مٽمځمف ٗمٽمؽ اٜمدة، ٫مڇمحلټمؿ 

 .ت٧م، ٙمڀمؾ ِمضٖمڇمجلقاز، دون أن ٗمٶمقي هڇمٗم٧م اٜمرٚمٽم

٬مڇم٥مدة إلمڇم٥مځمډم ٓم اٮمٸمٻمؾ ش اٮمځمٻم٧م ٓ يزول ٖمڇمٮمٳمؽ»وٗمذ٭مر أڂمف ٓ يٺمځمدك ُمرد ٢مؽ هڀمٿمڇم ٕن 

واٮمٿمٻمؾ، و٭مڇمن وٙمقد اٜمڇمڂمع أ٥مٿمل ٖمٸمض أٙمزاء اٜمځمڊم ٲمٸمٽمقٲًمڇم ٖمڇمٮمځمٻم٧م، ٫مَم ٌم يتځمٻمـ اڂمٸمدام لمځمع أٙمزاء 

أن اٮمتٳمبڋم ٖمذيؾ هذه إٲمقات، ٓ يزال ٚمټمؿ احلرٲمډم واٜمٿمع، وٓ جيزى ٮمځمڊم وٮمٸمؾ ٢مځمئًڇم، ٫مٷمڀمر 

 .اٮمروايډم اخلڇمرٙمډم ٥مـ اٜمذهڈم ِمض ١مقء ٫مڀمؿ و٥مبقديډم ٮمٽمقهؿ وٖمڇمهلل اٮمٸمٴمپمډم

واٜمٵمحؽ أڂمف ا٢م٠مط ٓم اٮمروايډم اخلڇمرٙمډم أن يستٹمٿمك ٥مـ اٮمد٫مـ إيراًدا، هبذا أن يپمټمـ  :ظارًشا

ٮمځمڀمڇم ٮمٽمد٫مـ ٲمٻمٟمة ٗمٽمؽ اٮمتل حيتڇمج إ: اٮمد٫مـ ٓم ِمؾ آٛمر، إًذا يټمقن هذا اٮم٩مط ٮمٹمًقا ِمٵًمڇم و٥مبثڇًم، أي

: أي –وٚمځمڋم يذ٭مر ٗمٸمٶمؾ إو٬مڇمف وٛمراهبڇم ٓ يراد ٖمف هذا اٮمٻمدر ٫مٻمط ش ٮمقٓه ٓٲمتٿمع»ٖمپمٸمٿمك 

 :ٖمؾ يټمقن ٲمٶمپمح اٮمٿمٷمر هڀمٿمڇم أٲمران –ا١ٓمتٹمٿمڇمء ٥مٿمڀمڇم ٖمپمٸمٿمك إٲمټمڇمن اٮمٸمپمؾ ٓم ِمؾ آٛمر 

٥مدم احلڇمٙمډم ٮمٸمدم اٜمحتڇمٙم٧م يٸمٿمل ٌم يبؼ ِمؾ ٥مڇمٲمر أو ٗمٺمرق اٮمٿمڇمس ٫مپمـ ٗمٸمـ ٮمف  :أحدمها

ٓم ٲمسجد وٚمقض ٛمرب، وٓ » ":اٜمحځمط"و "اٍمٿمديډم"ډم، ٭مَم ٲمر ٲمثڇمٮمف ٓم اجلقاب اٮمثڇمين ٥مـ احلڇمٙم
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  .(264) شحيتڇمج إٮمځمف ٮمتٺمرق اٮمٿمڇمس

٥مدم احلڇمٙمډم ٮمٸمدم اٮمٴمٽمقح يٸمٿمل أن ذٮمؽ اٮمٯمء ٌم يٴمٽمح ٮمذٮمؽ اٮمٹمرض ٜمڇمڂمع  :واألمر الثاين

ٙمڇمٲمع "و "وى اٮمټمٟمىاٮمٺمتڇم"ٓم . وٛمٽمؾ وڂمٻمص، ٲمثالً ٪مٽمڈم ٥مٝم إرض اٜمڇمء ٫مٽمؿ يبؼ ِمؾ ٮمٽمد٫مـ

اٲمرأة ٙمٸمٽمڊم ٬مٶمٸمډم أرض ٍمڇم ٲمٻمٟمة وأٛمرٙمتڀمڇم ٲمـ »: و٪مٞمهڇم "اإل١مٸمڇمف"و "اٍمٿمديډم"و "اٜمٵمپمرات

يدهڇم ود٫مٿمڊم ٫مځمڀمڇم اٖمٿمڀمڇم، وٗمٽمؽ اٮمٻمٶمٸمډم ٓ ٗمٴمٽمح ٮمٽمپمٻمٟمة ٮمٹمٽمبډم اٜمڇمء ٥مٿمدهڇم ٫مځمٴمځمبڀمڇم ٫مسڇمد ٫مڃمرادت 

ٮمځمس ٍمڇم اٮمبځمع، وإن ٖمځمٸمڀمڇم، إن ٭مڇمڂمڊم إرض ٖمحڇمل ٓ ير٪مڈم اٮمٿمڇمس ٥مـ د٫مـ اٜمقٗمك ٮمٻمٽمډم اٮمٺمسڇمد 

 (265).ش٭مڇمڂمڊم ير٪مڈم اٮمٿمڇمس ٥مـ د٫مـ اٜمقٗمك ٫مځمڀمڇم ٮمټمثرة اٮمٺمسڇمد ٫مٽمڀمڇم اٮمبځمع

و٤مڇمهر أڂمف ٌم يتحٻمؼ ٓم احلڇمٮمډم اٜمسئقٮمډم ٥مٿمڀمڇم ٥مدم اٜمحتڇمٙم٧م، وٓ ٥مدم اٮمٴمٽمقح، ٫مپمتك حتٻمؼ 

ذط ا١ٓمتٹمٿمڇمء وٲمـ أي ٖمځمڊم ٚمٴمؾ اإلذن ٖمتٹمځمٞم اٮمق٬مػ، ٫مالح أن ومسؽ اٜمجځمڈم اٮمثڇمٮمڋم هبذه 

اخلڇمرٙمډم ِمض ٗمٳمبڋم اٮمٹمريؼ ٖمڇمحلٳمځمش وٓ ٚمقل وٓ ٬مقة إٓ ٖمڇمهلل اٮمٸم٦م اٮمٸمٷمځمؿ، هټمذا اٮمروايډم 

 .يٿمبٹمل اٮمتحٻمځمؼ واهلل وٕم اٮمتق٫مځمؼ

 :تـبقه

. هذه ٥م٩مة ٭مڇمٲمٽمډم ٥مٝم اٜمجځمڈم اٮمثڇمٮمڋم واٮمرد ٥مٽمځمف يٹمٿمل ٥مـ اٮمرد ٥مٝم لمځمع إٗمبڇمع وإذڂمڇمب

 .٭مؾ اٮمٴمځمد ٓم ٙمقف اٮمٺمراء: ع

ډم ٥مـ اإلٲمڇمم اٮمزيٽمٸمل اٮمتل ٗمر٭مڀمڇم اٜمقٮمقي اٮمټمٿمټمقهل ٬مٴمًدا وٲمڇمذا ٥مٿمد إذڂمڇمب ١مقى اٮمرواي

وأٙمڇمب ٥مٿمڀمڇم  "اٜمجځمڈم إول"ٕٲمر ٲمڇم وا٥متذر ٮمٸمدم ٭متڇمٖمډم روايډم ٫مٻمڀمځمډم ٖمٸمدم اٮمٺمرصډم، و٭متڈم 

ٲمـ ٪مٞم ٗمٸمرض ٮمٽمجقاب، وٮمټمـ  "اٜمجځمڈم اٮمثڇمٮمڋم"٘مؿ أ٥مڇمدهڇم ٖمٸمض أذڂمڇمب  "اٜمجځمڈم اٮمثڇمين ١مٽمپمف"

( وروايډم اٮمزيٽمٸمل ٮمځمسڊم ٓم أرض اٮمق٬مػ)ٓم ٲمٻمٟمة و٬مٺمځمډم  ٙمٿمڇمب اٮمټمٿمټمقهل ٗمٿمبَّف إ٨م أن اٮمټمالم هٿمڇم

٫مټمتڈم أڂمف ٥مرس ٥م٦م ا١متخراج إذن ٜمحؾ آٛمر و٬مٺمل ٜمڇم ٢مٸمر أڂمف ٲمـ أي ٖمځمڊم وٲمـ أيـ يپمټمٿمٿمل 

ٗمسقيغ إٙمراء اٜمحراث واٮمزرع اٮمذي جيقز ٥مٝم هذه اٮمروايډم ٥مـ اإلٲمڇمم اٮمزيٽمٸمل ٍمذا ٥مدل ٥مٿمڀمڇم 

ٷمـ، أن اٮمٿمڇم٤مريـ يټمقڂمقن ٬مد ٫مڀمپمقا ِمپمؾ هذه اٮمروايډم ٲمټمًرا، وٌم يتٺمٶمـ ٮمف إذڂمڇمب ويٹمٽمڈم ٥مٝم اٮم

 .وِمٴمٽمڀمڇم

                                                        

 [589/ 3]اٮمبڇمب اٮمثڇمٮمڋم ٥م٩م ٓم إو٬مڇم،ف: اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم  (264)

 [582/ 3]ٓم اٮمرٖمڇم٣مڇمت واٜمٻمڇمٖمر اٮمبڇمب اٮمثڇمين ٥م٩م : اٮمٺمتڇموى اٍمٿمديډم  (265)
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اٜمٻمٴمقد هبذا أرض ممٽمق٭مډم، يٸمٿمل إن د٫مـ ٲمځمڊم ٓم أرض ممٽمق٭مډم ٕٚمد، ٫مڅمذا ! يا أهيا األصحاب

ٖم٦م ٖمڇمٮمټمٽمځمډم، ٙمڇمز ٮمٽمَمٮمؽ هٿمڇمٮمؽ اٮمزرع واٮمبٿمڇمء وٲمڇم ٢مڇمء; ٕن اٜمٽمؽ ٲمٶمٽمؼ واٜمڇمڂمع زال، وهذا أيٵًمڇم 

لقس »: ٫مٺمل اٮمٹمٴمڈم ٮمف إٛمراج اٜمځمڊم وٗمسقيډم إرض ٭مَم هل حلديڋمإذا ٭مڇمن ٖمذٮمؽ إذڂمف وإٓ 

 .(266) «لعرق طامل حق

هذه اٮمٸمبڇمرة ٓم ١مٽمؽ ٖمحځمڋم  "اٮمدر اٜمختڇمر"ٓم  –٬مدس رسه  –ڂمٷمؿ اٮمٸمالٲمډم اٜمد٬مؼ اٮمٸمالئل 

أٛمذ هذا اٜمراد ٲمـ ٘مؿ وٮمټمـ أيـ يٴمؾ ٭مؾ ٫مڀمؿ إ٨م ٲمڇم أ٢مڇمر  "اٜمجځمڈم إول"٭مٳمػ اٜمٸمٿمك اٜمراد، و

 !ډم اٜمد٬مؼ اٮمٸمالئلإٮمځمف اٮمٸمالٲم

ٓ خيرج ٲمٿمف ٖمٸمد إهڇمٮمډم اٮم٠ماب إٓ حلؼ آدٲمل ٭مڃمن ٗمټمقن إرض »: "اٮمدر اٜمختڇمر"٬مڇمل ٓم 

ٲمٹمٴمقٖمډم أو أٛمذت ٖمٳمٺمٸمډم وخيٞم اٜمڇمٮمؽ ٖم٧م إٛمراٙمف وٲمسڇمواٗمف ٖمڇمٕرض ٭مَم ٙمڇمز زر٥مف واٮمبٿمڇمء ٥مٽمځمف 

 (267)–زيٽمٸمل  - شإذا ٖم٦م وصڇمر ٗمراًٖمڇم

ٓم ٪مڇميډم اٮمٻمبح أن يٻمٟم ٫مځمف اٜمقٗمك »: شاٍمدايډم»ٓم . د أٚمدوإٓ ٓ جيقز اٮمزرع ٓم ٲمٻمٟمة و٬مٺمځمډم ٥مٿم

 أهـ (268).ش١مٿمډم ويزرع ١مٿمډم

واحلٻمځمٻمډم أڂمف ٓ ٚمرٲمډم ٫مځمٸمځمقن اٮمقهڇمٖمځمډم ٮمٻمبقر اٜمسٽمپم٧م، ٖمؾ ٓ ٚمرٲمډم ٥مٿمدهؿ ٛمڇمصډم ٕرضٚمډم 

ٖمؾ يريدون إهڇمڂمتڀمڇم ٲمڇم ا١متٶمڇم٥مقا وىمتپمقن ٖمڅم٥مداٲمڀمڇم  –٥مٽمځمڀمؿ  اٮمريمډم واٮمرضقان  –إوٮمځمڇمء اٮمټمرام 

ٖمڃمي ٚمځمٽمډم ومټمٿمڀمؿ، ٥مٿمدهؿ حيقل اإلڂمسڇمن ٚمجًرا ٭مَم ٲمڇمت ٭محڇمل أڂمٺمسڀمؿ ٓم ٚمځمڇمهتؿ، ٓ  ودو١مڀمڇم

يسپمع وٓ يبٰم وٓ يٹمٿمل ٥مٿمؽ ٢مځمئًڇم، ٲمع أن أرضٚمډم إوٮمځمڇمء و٬مبقر إوٮمځمڇمء و٬مبقر ٥مڇمٲمډم اٜمسٽمپم٧م 

وضع اٮمٻمدم ٥مٝم اٮمٻمٟم ٲمڄم٘مؿ ٕن ١مٻمػ : ٗمستحؼ اٮمتټمريؿ ويپمتٿمع ٗمقهځمٿمڀمڇم ٚمتك أن اٮمٸمٽمَمء ٬مڇمٮمقا

 .ٚمؼ ٮمٽمپمځمڊم اٮمٻمٟم

 (269)شيڃم٘مؿ ٖمقطء اٮمٻمبقر ٕن ١مٻمػ اٮمٻمٟم ٚمؼ اٜمځمڊم»: ٥مـ اإلٲمڇمم اٮمٸمالء اٮم٠م٭مَمين "اٮمٻمٿمځمډم"ٓم 

ٚمتك أن ِمپمًدا ر١مقل اهلل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ ٮمق أن ٗمراب ڂمٸمٽمف ٥مٽمځمف اٮمٴمالة واٮمسالم أصڇمب 

                                                        

 [311/ 8]837/ أٛمرٙمف اٮمٶمٟماڂمك ٔم اٜمٸمجؿ إو١مط، اٮمر٬مؿ  (266)

 [369/ 3]٭متڇمب اٮمق٬مػ، : اٮمدر اٜمختڇمر (267)

 [729/ 3]٭متڇمب اٮمق٬مػ، : اٍمدايډم (268)

 [278/ص]٭متڇمب اٮمټمراهځمډم وا١ٓمتحسڇمن، : اٮمٺمتڇموى اٮمٻمٿمځمډم (269)
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ٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ وضع ٬مٟم ٲمسٽمؿ ٫مڇمح لمځمع اٮمٻمٟم ٲمسټًمڇم و٥مٿمًٟما ٲمـ ٣مځمڈم اجلٿمډم، وٮمق أڂمف صٝم اهلل ٗم

٬مدٲمف ٥مٝم صدر ٲمسٽمؿ ووٙمڀمف ورأ١مف و٥مځمٿمځمف ٮمٿمٸمؿ وا٫متخر ٖمٽمذٗمف وڂمٸمپمتف وراٚمتف وٖمر٭متف ٮمټمـ ٲمع 

ٕن أٲمٯم ٥مٝم لمرة أو ١مځمػ »: ذٮمؽ اٜمٻمڇمم اجلٽمځمؾ يٻمقل ِمپمد ر١مقل اهلل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ

ٻمبډم ٖمـ ٥مڇمٲمر ريض اهلل رواه اٖمـ ٲمڇمٙمف ٖمسٿمد ٙمځمد ٥مـ ٥م. (:26)شأٚمڈم إٕم ٲمـ أن أٲمٯم ٥مٝم ٬مٟم ٲمسٽمؿ

 .ٗمٸمڇم٨م ٥مٿمف

حيڇموٮمقن أن ٗمبٿمك أٖمٿمځمډم ٥مٝم ٬مبقر اٜمسٽمپم٧م ٖمحځمٽمډم وأن يپمٯم ٥مٽمځمف اٮمٿمڇمس، وأن يٻمقضڇم  :والوهابقة

 : ٚمڇمٙمڇمهتؿ ٲمـ اٮمٹمڇمئط واٮمبقل، وأن يدو١مڀمڇم اٮمټمٿمڇم١مقن ٚمڇمٲمٽم٧م ١مالٍمؿ،ع

 اگر ایں ست پسند تو نصیبت بب دا

 .إن ٭مٿمڊم حتڈم هذا ٫مٽمځمټمـ ڂمٴمځمبؽ

قة إٓ ٖمڇمهلل اٮمٸم٦م اٮمٸمٷمځمؿ، وإذ ٬مد أٛمذت اٜمسڃمٮمډم ٚمٷمڀمڇم ٲمـ اٮمبځمڇمن ٫مٽمٿمټمػ ٥مٿمڇمن وٓ ٚمقل وٓ ٬م

٥مٝم ٲمڇم ٥مٽمؿ وصٝم اهلل ٥مٝم ١مځمدڂمڇم وٲمقٓڂمڇم ِمپمد وآٮمف  –١مبحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م  –اٮمٻمٽمؿ، ٚمڇمٲمديـ هلل 

٥مز ٢مڃمڂمف  –أٗمؿ وٚمټمپمف  –ٙمؾ ُمده  –أ٥مٽمؿ و٥مٽمپمف  –١مبحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م  –وصحبف و١مٽمؿ آٲم٧م، واهلل 

 .أٚمټمؿ -

- ٥مٺمل ٥مٿمف-أمحد رضا الزيؾوي  ٥مبده اٜمذڂمڈم: ٭متبف

 .اٜمٴمٶمٺمك اٮمٿمبل إٲمل صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ نٖمپمحپمد

 [تصديؼات]

 .حمؿد شؾطان. إن هذا ٍمق احلؼ واحلؼ ٖمڇمٓٗمبڇمع أٚمؼ (2

٫مڀمق ٲمٶمڇمٖمؼ ٕٚمټمڇمم اٮم٩ميٸمډم واٮمسٽمػ اٮمٴمڇمحل٧م يٽمزم اٜمسٽمپم٧م  "اٮمر١مڇمٮمډم"٭مؾ ٲمڇم ٖم٧م ٓم هذه  (3

 –ٙمزى اٜمڄمٮمػ اٮمٸمالم ٛمٞم اجلزاء، وٙمٸمٽمف ٲمٻمبقًٓ ٥مٿمد اخلقاص واٮمٸمقام  –اٮمتپمسؽ ٖمجپمٽمتف، 

 . وٓ ٚمرٲمٿمل ٲمـ اٮمثقاب، واٮمٴمالة واٮمسالم ٥مٝم ٛمٞم إڂمڇمم وآٮمف وأصحڇمٖمف اٮمټمرام

                                                        

ٲمٯم ٥مٝم لمرة أو ١مځمػ أو أٛمٴمػ ڂمٸم٦م ٖمرٙم٦م أٚمڈم إٕم ٲمـ أن ٕن أ» : أٛمرٙمف اٖمـ ٲمڇمٙمف ٔم ١مٿمٿمف، وٮمٺمٷمف (:26)

/ ، ٭متڇمب اجلٿمڇمئز، ٖمڇمب ٲمڇم ٙمڇمء ٓم اٮمٿمڀمل ٥مـ اٜمٯم ٥مٝم اٮمٻمبقر واجلٽمقس ٥مٽمځمڀمڇم، اٮمر٬مؿشأٲمٯم ٥مٝم ٬مٟم ٲمسٽمؿ

ٕن ِمپمد ٖمـ إ١مَم٥مځمؾ ٢مځمخ اٖمـ ٲمڇمٙمډم و٘مٻمف أٖمق ٚمڇمٗمؿ . ، ٓم اٮمزوائد إ١مٿمڇمده صحځمح[::5/ 2] 2678

 .ٖمڇم٬مل رٙمڇمل اإل١مٿمڇمد ٥مٝم ذط اٮمٳمځمخ٧مو. واٮمٿمسڇمئل واٖمـ ٚمبڇمن
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 –٥مٺمل ٥مٿمف  – حمؿد ظبد اهللاٜمذڂمڈم اٜمد٥مق 

د اٜمر١مٽم٧م اٜمسڇمئؾ اٜمٿمدرٙمډم ٖمڃم٥مٝم اٮمٴمحځمٺمډم اٮمتل ٚمررهڇم ٥مٽمَمء اٮمديـ، و٬مررهڇم ٫مٵمالء أٲمډم ١مځم (4

صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف وآٮمف وأصحڇمٖمف و١مٽمؿ، ٭مٽمڀمـڇم ٚمـؼ وصـقاب، ٲمــ ارٗمـڇمب ٫مځمڀمـڇم ٲمـردود 

 . و٫مڇم١مؼ

٥مٺمك اهلل ٥مٿمـف و٥مــ واٮمديـف  – حمؿد كعقم بشاورياٮمٸمبد اٮمٵمٸمځمػ اٮمراٙمل إ٨م ريمډم اٮمٽمٶمځمػ  

 .آٲم٧م ٘مؿ آٲم٧م –واٜمڄمٲمٿم٧م واٜمڄمٲمٿمڇمت 

5)  

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 . ٥مٝم ر١مقٮمف ١مځمدڂمڇم ِمپمد وآٮمف وأصحڇمٖمف وأوٮمځمڇمء أٲمتف وٲمتبٸمځمڀمؿ ألمٸم٧مٚمڇمٲمًدا وٲمٴمٽمځمڇًم وٲمسٽمًَم 

ٲمڇم ٚمرره ٲمقٓڂمڇم اٜمجځمڈم اٮمٽمبځمڈم، ٙمڇمٲمع اٜمٸمٻمقل واٜمٿمٻمقل، ٚمالل ٲمڀمَمت اٮمٺمروع وإصقل، 

٭مٽمف ٚمؼ وصقاب،  –ٙمزاه اهلل ٗمٸمڇم٨م ٛمٞم اجلزاء  – حمؿد ظؿر الدين احلـػي الؼادرياٜمقٮمقي 

 .ٲمريض ٥مٿمد أوٕم إٮمبڇمب واجلقاب ٓ يٸمدٮمف ٙمقاب، وهق

ٓ حيؾ ٓم اٜمذهڈم احلٿمٺمل ڂمبش اٮمٻمبقر وٗمسقيتڀمڇم ٖمڇمٕرض، ٚمٻمؼ هذا إٲمر ٲمقٓڂمڇم اٜمجځمڈم ٥مٝم 

أٚمسـ ٣مريؼ، وٌم يٹمڇمدر هٿمځمډم ٥مـ حتٻمځمؼ، ور٫مع لمځمع ا٥م٠ماضڇمت اٜمٸم٠مض٧م ٖمڃم١مٽمقب ٙمځمد، و٭مٳمػ 

 .٭مؾ ٢مبڀمڇمت اٜمٿمټمريـ

اٮمٸمڇمٲمؾ، ِمٻمؼ اٮمٸمٽمقم اٮمٸمٻمٽمځمډم، ٲمد٬مؼ اٮمٺمٿمقن ٘مؿ اٮمتحرير اٜمٿمٞم ٭مڇمٮمٳمپمس ٮمٽمٺمڇمضؾ اٮمټمڇمٲمؾ، اٮمٸمڇمٌم 

اٮمٿمٻمٽمځمډم، ٬مڇمٮمع أصقل اٜمبتد٥م٧م، ٬مڇمٲمع أوهڇمم اٮمٿمجدي٧م، ٚمڇمٲمل اٮمسٿمـ، ٲمڇمٚمل اٮمٺمتـ، ُمدد اٜمڇمئډم 

٥مڇمد ٥مٝم  –أدام اهلل ٗمٸمڇم٨م ٫مځمقضڇمهتؿ  – أمحد رضا خاناحلڇمرضة، ٚمجډم اهلل اٮمٻمڇمهرة، ٲمقٓڂمڇم احلڇمج 

اٜمٳمحقن ٖمڇمٮمتزوير ٭مؾ ممزق، وٌم ي٠مك أٲمًرا يتجٳمؿ  هيرصقد الؽـؽواٜمٿمټمريـ صڇم٥مٻمډم، وٲمزق حترير 

 .اٮمټمتڇمٖمډم ٫مځمف أٚمد، ٫مٽمؿ ير اٮمٺمٻمٞم اٮمتٶمقيؾ ٲمٿمڇم١مبًڇم ٍمذا ٗمقٛمك آٛمتٴمڇمر

ٓ يٿمټمر هذه اٮمٺمتڇموى أٚمد ٪مٞم اٮمٺمرق اٮمٿمجديډم، اٮمقهڇمٖمځمډم، اإل١مَم٥مځمٽمځمډم، اٍمٿمديډم، اإل١محڇم٬مځمډم، 

يٽمزم أهؾ اٮمسٿمډم واجلَم٥مډم  –اٮمدڂمځمڇم وأٛمرة ٛمذٍمؿ اهلل ٗمٸمڇم٨م ٓم  –اٮمر٢مځمديډم، اٮمټمٿمټمقهځمډم واٮمٳمځمٶمڇمڂمځمډم 

واهلل ٗمٸمڇم٨م  -ُمڇمڂمبډم هڄمٓء اٮمدٙمڇمٙمٽمډم اٮمذيـ ٢مٸمڇمرهؿ اإلضالل واٮمبٶمڇمٮمډم وٗمرك اٮمتسٽمځمؿ وٲمټمڇمٜمتڀمؿ 
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 –أ٥مٽمؿ ٖمڇمٮمٴمقاب وإٮمځمف اٜمرٙمع واٜمآب 

ْمڇموز  – حقدر صاه الؼادري احلـػي السقدٚمرره اٮمراٙمل إ٨م ٮمٶمػ رٖمف اٮمٻمقي ٥مبد اٮمٿمبل إٲمل 

ڇم٨م ٥مـ ذڂمبف اجل٦م واخلٺمل وٚمٺمظ ٲمـ ٲمقٙمبڇمت اٮمټمل واٮمٹمل ٖمحرٲمډم اٮمٿمبل اٍمڇم٢مپمل إٲمل اهلل ٗمٸم

  –صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و٥مٝم آٮمف وأصحڇمٖمف و١مٽمؿ 

 .ڂمزيؾ ٖمقٲمبڇمئلش  پیر بھر واال »اٜمٸمروف ٖمـ بکچھ بھوجاٜمتق٣مـ 

6)  

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

ار احلپمد هلل اٮمذي رزق اإلڂمسڇمن ٥مٽمًَم و١مپمٸًمڇم وٖمًٰما ٓم  احلځمڇمة وٖمٸمد اٜمَمت، ٫مڇمٜمقٗمك يٸمر٫مقن اٮمزوَّ

ويسپمٸمقن إصقات واٮمٴمالة واٮمسالم إومڇمن إ٭مپمالن ٥مٝم ٲمـ هداڂمڇم إ٨م اٮمٰماط اٜمستٻمځمؿ، 

وو٬مڇمڂمڇم هبڇم ٲمـ ڂمڇمر اجلحځمؿ، اٮمتل أ٥مدت ٮمٽمټمڇم٫مريـ واٜمڇمرديـ ٲمـ اٮمٿمځمڇمذة واٜمټمذٖم٧م ٮمرب اٮمٸمڇمٜم٧م، 

وٮم٧م وأٛمريـ صٝم اهلل ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و٥مٝم آٮمف وصحبف واٜمٺمٵمٽم٧م ٮمٽمٳمځمٶمڇمن اٮمٽمٸم٧م ٥مٝم أ٥مٽمؿ إ

 ! واٖمٿمف وٚمزٖمف ألمٸم٧م و٥مٽمځمٿمڇم هبؿ يڇم أرٚمؿ اٮمرايم٧م وٖمٸمد

وٙمدٗمف ٲمقا٫مٻًمڇم ٮمٽمسٿمډم  حمؿد ظؿر الدين٫مٽمَم رأيڊم ٙمقاب ڂمڇمس اٮمديـ اٜمت٧م ٲمقٓڂمڇم اٜمقٮمقي 

ٲمب٧م، وهتؽ حلرٲمډم ٫مَم هق اإلضالل  رصقد أمحد الؽـؽوهيدا٫مٸًمڇم ٮمٽمٺمتٿمډم، وڂمٷمرت حترير اٜمقٮمقي 

اٜمڄمٲمٿم٧م، وٲمڇم ردَّ ٖمف ٥مٽمځمف ٛمڇمٗمؿ اٜمحٻمٻم٧م، ٥مپمدة اٜمد٬مٻم٧م، ٥مڇمٌم أهؾ اٮمسٿمډم، ِمدد اٜمڇمئډم احلڇمرضة، 

أيده اهلل  – حمؿد أمحد رضا خان١مځمدي وٲمر٢مدي و٭مٿمزي وذٛمري اٮمځمقٲمل و٪مدي ٲمقٓڂمڇم اٜمقٮمقي 

ٓ ٢مؽ أڂمف اٮمٴمدق اٮمٰماح،  :٫مال أٙمد ٮمسڇمڂًمڇم ٮمٽمثٿمڇمء ٥مٽمځمف ٪مٞم أن أ٬مقل –اٮمقاهڈم ٖمڇمٮمٺمځمض واٜمقاهڈم 

٫مجزاهؿ اهلل ٛمٞم اجلزاء ٥مـ اإل١مالم واٜمسٽمپم٧م ٖمحرٲمډم ١مځمد اٜمر١مٽم٧م صٝم اهلل  –واحلؼ اٮمٻمراح 

 .واهلل ٗمٸمڇم٨م أ٥مٽمؿ ٖمڇمٮمٴمقاب، و٥مٿمده أم اٮمټمتڇمب –ٗمٸمڇم٨م ٥مٽمځمف و١مٽمؿ 

 اٮمسٿمل احلٿمٺمل اٮمٻمڇمدري اٮمٟم٭مڇمهم بظػر الدين ادحؿديٖمٺمپمف ور٬مپمف ٖمٻمٽمپمف ِمپمد اٜمد٥مق : ٬مڇمٮمف

 .اٮمرضقي اٜمځمحروي اٮمبڀمڇمري اٮمٸمٷمځمؿ آٖمڇمدي

 


